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  مقدمــة
  

يعترب االنتباه متطلباً رضورياً لالستجابة ملنبـه مـن املنبهـات أو تعلـم مهمـة مـن 

ويشري االنتباه إىل القدرة عىل االنتقاء من بـني املنبهـات املتباينـة املتعـددة التـي . املهام

هـذا االنتبـاه االنتقـايئ مـن شـأنه أن يسـاعدنا عـىل . يستقبلها الكائن الحي كل الوقـت

عدد املنبهات التي نتعامـل معهـا ونعالجهـا يف أي وقـت معـني، أمـا حـني ينتبـه تحديد 

ويستجيب ملنبهات كثرية للغاية، فإنه يعترب مشتتاً، غري مستقر، ينتقل دامئاً من موضـوع 

إىل آخر، وال يستطيع االستمرار يف االنتبـاه فـرتة طويلـة تكفـي للـتعلم أو ألداء عمـل أو 

ويعنـي قصـور االنتبـاه . يع توجيه انتباهه بطريقة مقصودةنشاط أو مهمة، أو ال يستط

  .لذلك أنه قصور القدرة عىل استخدام ومواصلة االنتباه االنتقايئ

فاعليـة تـدريب "ونود أن نذكر القراء األعزاء أنه ولطول عنوان الدراسـة الحاليـة 

فقـد تـم " يهعىل املراقبة الذاتية يف مستوى االنتباه لدى األطفال الذين لديهم قصور ف

ولكـن تبقـى اسـرتاتيجية املراقبـة ". عالج مشكلة االنتباه لدى األطفـال"اعتامد العنوان 

الذاتية هي الطريقة التي سيعتمدها الباحث كوسيلة لتخفيـف مشـكلة قصـور االنتبـاه 

لدى األطفال وميكن للمهتمني يف مجـال األطفـال الـذين يعـانون مـن قصـور يف االنتبـاه 

  ) .CD(ربنامج الذي طبقه الباحث بنهاية الكتاب ضمن قرص مدمجاالستفادة من ال

  الدكتور أحمد قزاقزة

qzeh@yahoo.comaqaza  

  جامعة الريموك
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  امللخص باللغة العربية

 فاعلية التدريب عىل املراقبة الذاتية يف مستوى االنتباه

  لدى األطفال الذين لديهم قصور فيه 

  

وبالتحديد فقد حاولت الدراسة . تية يف مستوى االنتباه لدى األطفال الذين لديهم قصور فيهتدريب يف املراقبة الذاهدفت الدراسة إىل التعرف عىل أثر ال

و الجنس ) سنة 12،  10،  8لألعامر (والفئة العمرية يف ثالث مستويات) مبستويني يف مجموعة تجريبية وأخرى ضابطة(استقصاء أثر متغريات التدريب 

األداء املؤجل يف قياس باإلضافة إىل استقصاء أثر التفاعل بني هذه املتغريات، كذلك فقد استقصت الدراسة أثر هذه املتغريات يف ) ذكوراً وإناثاً (مبستويني 

  .االنتباه

طالبا و طالبة من الصفوف الثالث والخامس و السابع األسايس يف املدارس التابعة لوكالة الغوث الدولية يف إربد، وهم الذين ) 78(تكونت عينة الدراسة من 

تربت درجاتهم مؤرشا ملستوى االنتباه لديهم قبل تطبيق الربنامج وقد اع. يعانون من قصور االنتباه بناء عىل درجاتهم عىل مقياس مالحظة السلوك االنتباهي

جلسة كل ) 16(جلسة بواقع ) 72(تلقى أفرادها التدريب عىل أسلوب املراقبة الذاتية ملدة مجموعة تجريبية : هم عشوائيا إىل مجموعتنيالتدريبي ، تم توزيع

وتم أخذ قراءات متعددة بعدية أثناء تطبيق الجلسات وقد كانت بعد الجلسة الخامسة . عالجةومجموعة ضابطة مل يتلق أفرادها أي نوع من أنواع امل. أسبوع

تحليل التباين للقياسات "وقد تم استخدام . للمجموعة التجريبية) االحتفاظ(وبعد أسبوع من انتهاء املعالجة أخذ القياس املؤجل . نية عرشةوالتاسعة والثا

  .لخاصة باملجموعة، والجنس، والصف، عىل االختبارات القبيل، والثاين ، والثالث والرابع، واملؤجلللتحقق من الفرضيات ا" املتكررة
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التجريبية بني املجموعة التجريبية واملجموعة الضابطة يف مستوى االنتباه ولصالح املجموعة  (α ≤ 0.05)أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة عند مستوى 

كام أظهرت النتائج وجود . )0.013(يف مستوى االنتباه لصالح الصفني الخامس والسابع وقد بلغت  للصف فقد كانت الفروق وبالنسبة). 0.00(حيث كانت 

يف حني مل يثبت . وتشري هذه النتائج إىل فاعلية الربنامج واستمرارية أثره بعد توقف التدريب) االحتفاظ(فروق ذات داللة احصائية ولصالح االختبار املؤجل 

  .وبناء عىل نتائج الدراسة قدمت مجموعة من التوصيات. د فروق فردية ذات داللة إحصائية كمتغري الجنسوجو 
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Abstract 

The effectiveness of Self-Monitoring Training on the  

Attention level of Children with Attention Deficit 

By Ahmad Mohammad Younis Qazaqzeh 

 

The purpose of this study was to ascertain the effectiveness of self-monitoring training on the attention level of children with 

attention deficit . specifically, the effect of each of three variables was assessed: training, age, and gender. The interaction effect 

between these variables was also assessed. The study also investigated the effect of these variables on late performance as measured 

by the Attention Test. 

The subjects consisted of 78 male and female students who were taken from grades 3, 5, and 7 in UNRWA A Primary schools in 

Irbed district. These students were diagnosed as having attention deficit on the Attention Test. They were randomly assigned into 

an experimental group that was trained for 72 sessions on self-monitoring at a rate of 16 sessions every week, and a control group 

with no such training. 

Measurement of attention level was taken before training (pre-testing), after the fifth, the ninth, and the twelfth session. Another 

measurement was taken a week after termination of training sessions, for assessing late retention of attention level, after 

termination of training. 
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Repeated measures design was utilized, taking all measurements, at the pretest, second, third, and fourth testing, and excluding late 

retention tests, the main findings refer to significant differences (at α ≤ 0.05) in attention level between the experimental and 

control groups in favour of the experimental (0.00),and significant differences between grade levels in favour of fifth and seventh 

grades (0.013). No significant differences were observed between males and females. Similar finding were obtained when late 

retention scores were included in the analysis, favoring significant effect of self-monitoring training on late measurement of 

attention level. 
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  الفصل األول

  : املقدمــة

ــاه وفــرط النشــاط   Attention Deficit) يشــتمل مصــطلح اضــطراب االنتب
Hyperactivity Disorder, ADHD) ضـعف القـدرة  عىل كل أنـواع االضـطراب مثـل

ويذكر أن هنالـك توجهـات السـتخدام . والنشاط الحريك الزائد، واالندفاعية ،عىل االنتباه
  ).2004الخرشمي، (بري عن االضطراب يف االنتباه  فقط للتع (ADHD)املصطلح نفسه 

إىل فئة من األطفال يكـون لـديهم ) (Barkely,1990وتشري نتائج دراسات باركيل 
وتبـني أيضـا أن . يف مثـل عمـرهم مقصور يف االنتباه ال يتوافق مع ما هو متوقع ممن ه

وغـري , تبـاه لفـرتة طويلـةأطفال هذه الفئة غري قادرين عىل االستمرار أو االحتفـاظ باالن
قادرين عىل إنجاز ما يطلب منهم تأديته، وهم اندفاعيون  يقعون يف أخطاء كثرية، كـام 
يكون لديهم عجـز يف السـلوك التكيفـي، فيتحركـون بشـكل مفـرط دون هـدف واضـح 
محدد، وال يتقيدون باإلرشادات والتعليامت سواء من الوالدين أو املعلمني أو املحيطـني 

  .بهم

إىل أن ) 1999املشار إليها يف احمد وبدر، ( بدراسته  Porrino)(شري بور ينووي
عجز االنتباه وفرط النشاط الحريك عرضان الضطراب واحد، وليسا منطني مستقلني، كام 

ولذلك جاء التعديل يف الدليل التشخييص . دلت نتيجة التحليل العاميل لهذه الدراسة
 Disorder, DSM III،1987 Statistical Manual of (الثالث لألمراض العقلية 

Mental (Diagnostic and  واقترص .بدمج فرط النشاط مع اضطراب قصور االنتباه
  .التعبري عن هذا النوع من االضطراب عىل االنتباه

املشار إليهام يف احمد ( (Lahey and Pelham)و قد أجرى الهي  وبيلهام 
مامثلة للدراسة السابقة التي أجراها بور ينو، و دراسة ) ، املرجع السابق1999وبدر، 

  توصلت 
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نتائج هذه الدراسة إىل أن قصور االنتباه، وفرط النشاط الحريك عرضان متالزمان 
  .الضطراب واحد، وليسا منطني منفصلني

  ولذلك عندما صدر الدليل التشخييص اإلحصايئ الرابع لألمراض العقلية
(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder,DSM-IV,1994) 

بشأن قصور االنتباه املصحوب ) 1987(أكد مراجعة ما ورد يف الدليل الثالث عام 
بالنشاط الزائد، حيث تبني أن جميع األطفال املصابني بهذا االضطراب لديهم نشاط 
حريك مفرط، ولكن مستوى هذا النشاط املفرط يختلف من طفل آلخر؛ فقد تكون 

عراض قصور االنتباه أشد من أعراض فرط النشاط الحريك لدى بعضهم، وعىل النقيض أ 
من ذلك قد تكون أعراض فرط النشاط أشد من أعراض قصور االنتباه لدى البعض 

اآلخر، و قد تتساوى شدة األعراض لكل من قصور االنتباه، وفرط النشاط لدى أطفال 
  . آخرين

 ;)(Frank and Guris,1989ويصف كل من فرانك وجورس 
األطفال املصابني بقصور يف االنتباه املصحوب بالنشاط الزائد )   (Whalen,1989ووالن

بأن لديهم انتباها قصري املدى، ويحولون انتباههم بشكل رسيع من نشاط آلخر دون 
إكامل األول، أي أنهم يجدون صعوبة يف  التحكم بانتباههم وتوجيهه بصورة مرضية 

ون نشاطا حركيا زائدا  بدرجة كبرية يف املواقف التي ال تتطلب االنتباه، لديهم ، ويظهر 
فقد ينتقلون من مكان آلخر بشكل مزعج، ويف داخل غرفة الصف يخرجون من 

مقاعدهم بطريقة تزعج اآلخرين، كام يكونون مندفعني ومتهورين، ويقاطعون اآلخرين 
  .أثناء الكالم، وال يستمعون جيدا للكالم

ــتعلمن االســتإ  ــتلخص نتاجات العامــة ألطفــال صــعوبات ال يف انهــم يعــالجون  ت
وينظمون املعلومات بشكل غري فعال ويصوغون االسرتاتيجيات بناء عىل تلك املعلومات 

    (Burnstein,1981). التي حصلوا عليها

أن  إىلبعد مراجعته لعدد من الدراسـات ) (Barkely,1990,op cit وأشار باركيل 
  طفال الذين يتصفون بقصور يف االنتباه املصحوب بنشاطمن األ % 19-26
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إال أن . حريك زائد، يعانون عىل األقـل مـن واحـد مـن مظـاهر صـعوبات الـتعلم 
من األطفال الـذين يتصـفون % 90بينت أن  (Halprin, 1984 )دراسة هالربين وزمالئه 

  .بقصور يف االنتباه مصحوب بنشاط حريك زائد لديهم صعوبات تعلم

أن صــعوبات الــتعلم تنشــأ مــن  (Dykaim) (Burnstein,1981) دوكــايم وبــني
. وهذا القصور مرده عدم نضج عصبي يظهر كتأخر منايئ .قصور انتباه ذي أساس عضوي

يتمثل يف الصعوبة يف  اختيار املثري واملحافظة عىل االنتباه لفرتة طويلـة مـع مـا يرافقهـا 
أن قصـور االنتبـاه  عـىل  االستنتاج رصاحة نص وقد. من زيادة يف نشاط وظائف األعضاء

 (Burnstein,1981)(ويف هـذا االتجـاه وصـف دوغـالص. يتغري كدالـة للنضـج والخـربة
(Douglas  مشكالت االنتباه بأنهـا تشـتمل عـىل واحـدة أو اكـرث مـن مشـكالت ضـعف

وبـني . و تخطيط و تنظيم املعلومـات التحكم االندفاعي، وقصور يف القدرة عىل تحليل 
أن صعوبات الـتعلم تظهـر كتـأخر منـايئ يف االنتبـاه  (Burnstein,1981)  (Ross)روس 

وتم تعريف االنتبـاه االنتقـايئ كقـدرة .  االنتقايئ، و يف القدرة عىل املحافظة عىل االنتباه
مع مالحظة أن القـدرة عـىل االنتبـاه . تكيفية تقترص عىل التجاوب مع مثريات محدودة

  . العمراالنتقايئ تتغري مع 

و ليك ينجح الطفل يف املدرسة، ال بد أن يعرف االسـرتاتيجيات املعرفيـة ومـا وراء 
املعرفية، وهي عمليات داخليـة، وعليـه أيضـا أن يسـتخدم االختيـار، والضـبط ومراقبـة 

وهذه االسـرتاتيجيات تكتسـب . الفرد لسلوكه، والتخطيط لكيفية تعلمه، وتنظيم الذات
يف حـني أن بعـض األطفـال . وتخزينها يف الـذاكرة الطويلـة املـدىبالخربة وميكن تعلمها، 

 فهـم الذين يعانون من صعوبات التعلم ال ميتلكون هذه االسـرتاتيجيات  وإن امتلكوهـا
  .ال يستخدمونها من أجل حل مشكالتهم

 (Kirk and Gallagher and Pnastasiow, 2003).   

أن األبحـاث التـي أجريـت ) Kirk and Chalfont،1984(ويبني كريك وكالفينـت 
عىل االنتباه وصعوبات التعلم قد أوصت بقوة أن تلك الصعوبات متثل تخلفا يف النمو و 

  وأشارت األبحاث أيضا . املحافظة عىل االنتباه االنتقايئ يف القدرة عىل
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إىل أن األطفال الذين لـديهم قصـور يف االنتبـاه يكـون لـديهم مسـتوى عـال مـن 
  .كافة املهام واملواقفالنشاط يشيع عرب 

زمـن االنتبـاه القصـري، وضـعف : ويربز قصور االنتباه يف املظاهر السلوكية التاليـة
القدرة عىل االحتفـاظ باالنتبـاه، واالنتبـاه االنتقـايئ ملثـريات معينـة، إضـافة إىل القابليـة 

اضـحة أما بالنسبة لالندفاعية وضعف ضبط النزعات، فتبدو و . للذهول وانعدام  االنتباه
يف ضعف القدرة عىل تأجيل االستجابة، والفشل يف التعـرف عـىل عواقـب السـلوك  ويف 
تأجيل اإلشباع  وضعف ضبط الذات ويف صعوبة توجيه السلوك وضبطه وفقـا لألوضـاع 

  .(Douglas,1986)واملواقف املتنوعة 

إىل أن األطفال الذين يتصفون ) (Felton and Wood, 1989وتوصل فلتون وود 
ور يف االنتباه مصحوب بنشاط حـريك زائـد مييلـون إىل إظهـار صـعوبات يف الحفـظ بقص

موقـف  (Burnstein,1981)كام يشري إليـه برينشـتاين  (Kopell)ويلخص كوبيل . الصم
فرضية القصور يف االنتباه إىل أن املـدافعني عـن هـذه الفرضـية يشـريون إىل أن األطفـال 

. ال العاديني يف قـدراتهم عـىل اختيـار املثـرياتذوي صعوبات التعلم يختلفون عن األطف
هـو  Burnstein,1981)(يف  (Douglas)واالستنتاج اآلخر الشائع الذي يتبنـاه دوغـالس 

   .أن األطفال ذوي صعوبات التعلم لديهم مشكالت تديم االنتباه

طلبة صعوبات التعلم بسلوك اندفاعي، وهو السـلوك  تكون استجابةويف الغالب 
فهـؤالء الطلبـة يتكلمـون بـدون تنظـيم .األبحاث إىل أنه مرض باألداء املدريس الذي تشري
و . ويتسابقون يف املهامت الكتابية بدون مراقبة اإلجابات الخاطئة والصحيحة, ألفكارهم

يبدو أن الطلبة االندفاعيني يتوصلون إيل قرارات نهائية برسعة بدون إعطاء وقـت كـاف 
  .(Lerner, 1985) .بني املثري واالستجابة

بدراسـتهام مـن ) (Pary and Douglas,1982وقام الباحثـان بـاري و دوجـالس  
وأخرى ، مجموعة يعاين أطفالها  من صعوبات تعلم: خالل ثالث مجموعات من األطفال

  وثالثة من ,أطفالها مصابون بقصور يف االنتباه املصحوب بالنشاط الزائد



-15- 
  

طرح عرشين سؤاال ميكن أن تسـتثري انتبـاه وتألفت املهمة من . األطفال العاديني 
األطفال، وقد بينت النتائج أن األطفال الذين  يعانون من قصـور يف االنتبـاه  املصـحوب 

استفسارهم عـن األسـئلة،  واسـتخدموا  طبيعة بالنشاط الحريك الزائد كانوا أقل قدرة يف
  . اسرتاتيجيات أضعف من املجموعتني األخريني

أن األطفـال ) Hallahan and Sapona, 1983شـار إليـه يف امل( ويذكر تورجسن 
الذين لـديهم  قصـور يف االنتبـاه املصـحوب بالنشـاط الحـريك الزائـد، يتخلفـون بشـكل 
عام،عن أقرانهم العاديني يف تطور العمليات ما وراء املعرفيـة، و قـد اسـتخدمت لتقيـيم 

وعنـد ) Flavell،1975(فالفـل هذه العمليات استبانة ما وراء الذاكرة املطورة مـن قبـل 
سؤال طفلني أحدهام مصاب بقصور يف االنتباه واآلخر عادي فيام يتعلق بالكيفيـة التـي 
ـفا بهـا يف محاولـة لتـذكر األشـياء، وجـد أن األطفـال املصـابني بقصـور يف  ميكن أن يترص

كيفيـة االنتباه مل يتمكنوا من التوصل إىل بدائل مثـل األطفـال العـاديني فـيام يتعلـق بال
  .التي ميكنهم من خاللها تذكر أشياء أو معلومات

إىل  أن األطفــال  (Cornoldi et al,1999)وتوصــل كــل مــن كورنــديل وآخــرون 
املصابني بقصور االنتباه املصحوب بالنشاط الحريك الزائد كان أدؤاهم ضـعيفا يف اختبـار 

  .الذاكرة فوق املعرفية

إىل أن هـؤالء األطفـال يفتقـرون إىل  )(Mercer, 1979و أخريا فقـد أشـار مـريرس 
مهارات ضبط الذات ليك يساعدوا أنفسهم يف االستقالل عن اآلخرين مام يـنعكس سـلبا 

كام بينت دراسة أخرى أن سـلوك األطفـال السـيئ والتحصـيل . عىل املهارات االجتامعية
م املنخفض نـاتج عـن عالقـاتهم االجتامعيـة الضـعيفة مـع أقـرانهم، ورفـض األقـران لهـ

(Pelham and Bender, 1982) .  
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  :قصور االنتباه املصحوب بالنشاط الزائد أبعاد

  ):inattention(عدم القدرة عىل االنتباه  -1

تواجه األطفال ذوي قصور االنتباه املصحوب بنشاط حريك زائد صـعوبة كبـرية يف 
األنشـطة  تركيز االنتباه، واالحتفاظ به عند مامرسة األنشطة التي يقومون بها، وخصوصا

التي تتكرر كثريا أو التي تتطلب تحديا، ويجد هؤالء األطفال صـعوبة يف انتقـاء مثـريات 
دبيس والسـامد وين، (ويعانون من وجود قابلية لتشتت االنتباه . يوجهون إليها انتباههم

1998; Reddy and Ramar,2000.(  

  :Over Arousal)(املفرطة  االستثارة -2

كام أن هـؤالء . االنتباه بعدم االستقرار والحركة الزائدةيتميز األطفال ذوو قصور  
وقد بـذل املهتمـون يف ميـدان األطفـال اهتاممـا . األطفال من السهل استثارتهم انفعاليا

كبريا باملظاهر املميزة لهـم  مـن حيـث ارتفـاع مسـتوى النشـاط الحـريك وعـدم التقبـل 
ية مربكـة وغـري منظمـة، كـام فقد يقومون بحركات عصب. االجتامعي لحركاتهم املفرطة

يكون لديهم صعوبة يف البقاء جالسني لفرتة طويلة ، وينشغلون يف عمـل أشـياء مزعجـة 
كالسقوط عن الكريس و قرع األصابع، وقد يصدرون أصواتا مزعجة غري مالمئـة محـدثني 

  ).1998دبيس والسامد وين، ( ضوضاء، أو يتكلمون بصوت عال 

 ):impulsivity( االندفاعية -3

مييل األطفال ذوو قصور االنتباه املصحوب بنشاط حريك زائـد لالسـتجابة لألشـياء 
دون تفكري مسبق، فال يعرفون تبعات تعجلهم عند قيامهم باألداء، كام يجدون صـعوبة 

و ال تنحرصـ . يف انتظار دورهم وال يفكرون يف البدائل املطروحة قبل أن يأخذوا قـرارهم
عرفون دامئا، ولكن يف عدم قدرتهم عىل التوقف فرتة كافية املشكلة هنا يف النقص فيام ي

للتفكري قبل إصدار االستجابة، إذ يندفع هؤالء  األطفال بعنف وتهور ويكون سلوكهم يف 
غالبية األحوال صادرا عن عدم ترو، كام أنهم ال يستفيدون من أخطائهم السابقة، و إمنـا 

  ).1998, دبيس والسامدوين( مراقبة  يكررون دامئا نفس األخطاء لذلك يحتاجون إىل
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  :تطور قصور االنتباه املصحوب بالنشاط الزائد يف مراحل العمر املختلفة 

يف مراحل العمـر األوىل ميكـن مالحظـة النشـاط الحـريك املتزايـد لألطفـال الـذين 
فهـم يبـدؤون : يعانون من اضطراب االنتباه والنشاط الزائد من خالل عدد من املظـاهر

ي مبجرد أن يتعلموا امليشـ، كـام تالحـظ األرسة حـبهم املتزايـد لتسـلق األشـياء يف بالجر 
املنزل وخارجه واالندفاع يف الطرقات املزدحمة بالسيارات، وأن حاجتهم الكبـرية للحركـة 
تقودهم لذلك، وعندما يضطرون للبقاء ثابتني يف أماكنهم فإنهم غالبا يكافحون من أجل 

قف وذلك بتحريك أقدامهم ومحاولتهم املتكررة للهـروب مـن الخروج من مثل هذا املو 
  ).2004الخرشمي، (املوقف الذي وضعوا فيه 

ويف مرحلة ريـاض األطفـال يعـرف عـن  هـؤالء األطفـال ضـعف مقـدرتهم عـىل 
إذ ميكـن مالحظـة ). 2004الخرشمي، (االستمرار لفرتة طويلة يف أنشطة اللعب املختلفة 

وهو مـا ميكـن . بطة بالنشاط الزائد يف سنوات ما قبل املدرسةمظاهر قصور االنتباه املرت
التحقق منه بالرجوع إىل اآلباء ومعلمي رياض األطفال الذي يتاح لهم متابعة األطفال و 

  ) .(Santrock, 2001مالحظة ترصفاتهم 

ويف املرحلة االبتدائية تزداد مسؤولية الطالب لرتكيز االنتباه داخل الصف، فتظهر 
االنتباه يف هذه املرحلـة بشـكل واضـح، حيـث يكـون الطفـل عرضـة ملهـامت مشكالت 

دراسية متعددة، تتطلب منه  االنتباه لفرتة طويلة مـن الوقـت، وتسـتدعي منـه القيـام 
فاألطفال ذوو قصور االنتباه يواجهون صـعوبة يف بعـض . بجهود معينة إلمتام تلك املهام

كـام أن التحـول  مـن . ا لبدء املهـام وإمتامهـاأو معظم املهام التي تتطلب نجاحا أكادميي
مهمــة ألخــرى يشــكل عبئــا أخــر بالنســبة لهــم، وكــذلك التعامــل مــع اآلخــرين، واتبــاع 
التعليامت وإنجـاز أعـامل دقيقـة  تتطلـب مـنهم عمـال مـنظام أو القيـام  بـأداء مهـام 

  ) .2004الخرشمي، (تستدعي أكرث من خطوة أو مرحلة 

املرحلة الثانوية عندما  يتحول األطفال الذين يعانون مـن ويف املرحلة املتوسطة و 
  اضطراب االنتباه والحركة املفرطة إىل مرحلة املراهقة، فإنهم ينزعون إىل 
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االستقرار تدريجيا، وال يعودون  إلظهار أمناط متطرفة من النشاط الحريك، لكـنهم 
تسبب قدراتهم التعلمية  وقد. وينزعون إىل الضجيج, قد يصبحون قلقني قلييل االستقرار

املحدودة مشكالت أكادميية كبرية، كام أن تدين اكتسابهم للمهارات االجتامعية قد يقـود 
  ) .2004الخرشمي، (إىل فشل ملحوظ يف عالقاتهم االجتامعية 

الخرشمي، (وتشري بعض الدراسات التي اهتمت بالصحة النفسية لهؤالء األطفال 
ثة مصابني بقصور االنتباه املصحوب بالنشاط الزائد إىل أن واحدا من كل ثال ) 2004

تتالىش لديه املشكلة وال تعود األعراض للظهور عنده، كام قد تتقلص األعراض لدى 
البعض أو قد تتفاقم عند البعض اآلخر، فكثري منهم يواجهون مشكالت تظهر بسبب 

ير املطلوبة، وذلك عدم القدرة عىل متابعة حديث اآلخرين ونسيان الواجبات أو التقار
أو املجازفة  يف إنفاق األموال، أو , لعدم القدرة عىل التنظيم أو الرغبة امللحة يف التسوق

. وقد يشعرون باالكتئاب والقلق وعدم الرىض عن الذات. تغيري الوظيفة بشكل متكرر
كام أنهم قد يفشلون يف إقامة عالقات ناجحة مع الزمالء اآلخرين ويواجهون مشكالت 

ىل مستوى الحياة الزوجية، كالشجار والطالق وغريهام تفوق ما يعانيه العاديون، ع
وبالتايل فهم بحاجة ألساليب عالجية كغريهم من األشخاص املصابني باضطرابات نفسية 

  .ليك يأخذ مجرى حياتهم اتجاها إيجابيا 

ة وبسبب اآلثار السلبية الناجمة عن قصور االنتباه والتي أصبحت تشكل مشكل
للوالدين واملعلمني ومن يتعامل مع هؤالء األطفال، ويف حالة إغفال التدخل العالجي 

دبيس (فقد يؤدي هذا االضطراب إىل مشكالت أكادميية وسلوكية وانفعالية واجتامعية 
 وقد توصل باركيل وجوردزنسيك ود وبوال) .  1998, والسامد وين

(Barkley,Grodzinsky and Dupaul, 1992)  أن  قصور االنتباه املصحوب إىل
بالنشاط الزائد يؤثر عىل مدى تفاعل األطفال مع والديهم فيبدون أكرث عصيانا 

كام أن حركتهم املفرطة وعدم االستقرار داخل . للتوجيهات واألوامر التي توجه إليهم 
وبالنسبة للطفل ذاته، فإن هذا القصور يؤدي , الصف الدرايس تسبب مشكلة للمعلم

  .وبات أكادمييةإىل صع
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  :تشخيص قصور االنتباه املصحوب بالنشاط الزائد

أصدرت الجمعية األمريكية للطب النفيس يف دليل التشخيص واإلحصاء 
 Diagnostic and Statistical Manual of Mentalلالضطرابات العقلية 

Disorder, DSM, 1994)   وصفا ألعراض قصور االنتباه املصحوب بالنشاط الزائد
  :وذلك عىل النحو التايل

إخفاق الطفل يف أن يبدي انتباها مركزا إىل التفاصيل و يقرتن ذلك بأخطاء تنم عن  - 1
 .اإلهامل يف العمل املدريس، ويف غريه من النشاطات واملهام األخرى

غالبا ما يجد الطفل صعوبة يف االحتفاظ باالنتباه ولو لفـرتة قصـرية فـيام يقـوم بـه  - 2
 . ات اللعبنشاطمن من مهام أو 

 .نه يصغي حينام يوجه الكالم إليه مبارشةأ  الطفل  غالبا ال يبدو - 3

ويخفـق يف , يتابع ما يوجه إليـه مـن تعلـيامت أو مطالـب أنه الطفل غالبا ال يبدو - 4
وال يعزى ذلـك إىل السـلوك (إكامل الواجبات املدرسية واألعامل املنتظمة الروتينية 

 ). يف فهم التعليامتاملناهض أو املعارض أو إىل اإلخفاق 

 .غالبا ما يجد الطفل صعوبة يف تنظيم املهام والنشاطات - 5

غالبا ما يتجنب الطفل أو يكره، أن يشرتك يف مهام أو نشاطات تتطلب جهدا عقليا  - 6
 .متواصال،مثل العمل املدريس أو الواجبات املدرسية

أدوات اللعـب،  مثـل(ألداء املهام أو النشاطات  غالبا ما يفقد الطفل أشياء رضورية - 7
 ).أو الواجبات املدرسية، أو األقالم، أو الكتب

  .غالبا ما يتشتت انتباه الطفل بسهوله بفعل مثريات عرضية غري جوهرية - 8

. (DSM,1994) واستنادا إىل الدليل الصادر عن الجمعية األمريكية للطب النفيس
ر عىل األقل يعكـس ملدة ستة أشه السابقة من األعراض) أو أكرث(فإن ظهور ستة أعراض 

  .وعدم االتساق يف املستوى الناميئ للطفل غري التكيفيمظاهر من السلوك 
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%) 3(بـني   يـرتاوح إن نسبة اإلصابة بقصـور االنتبـاه املصـحوب بالنشـاط الزائـد
أمـا فـيام يتعلـق مبتغـري الجـنس فـإن قصـور . عند األطفال يف سـنوات املدرسـة%) 5(و

يكون أكـرث شـيوعا عنـد الـذكور منـه عنـد  (ADHD) ائداالنتباه املصحوب بالنشاط الز 
، وقـد أبـرز الـدليل األعـراض الرئيسـة لقصـور االنتبـاه لـدى األطفـال 1:4اإلناث بنسبة 

  .(DSM,1994)العاديني 

  :أسباب قصور االنتباه املصحوب بالنشاط الزائد

  :العوامل البيولوجية  -أوال 

قصور االنتبـاه املصـحوب بالنشـاط   يؤكد غري واحد من الباحثني وجود عالقة بني
دبـيس ( الزائد والعوامل الوراثية، مستدلني عىل ذلك بعدم هدوء الطفل املولود حـديثا 

املشـار إلـيهام  Straus and Kephart)(وأكد اسرت واس وكيفارت ). 1998والسامد وين، 
 املخ مـن انه ميكن االستدالل عىل وجود إصابة أو تلف يف) 1998يف دبيس والسامدوين، 

وأن حدوث خلـل وظيفـي يف الجهـاز , مجموعة املظاهر السلوكية للنشاط الحريك الزائد
العصبي يؤدي إىل ظهور أعراض  قصور االنتباه املصحوب بالنشاط الزائد، كام أن العجـز 
يف قيام أبنية املخ األوسط بوظائفها وعدم القدرة عىل إحداث تـوازن بـني آليـات الكـف 

وأن الخلـل الـوظيفي للمـخ يسـبب وجـود .ي إىل حدوث هذا االضـطرابواالستثارة يؤد
مشكلة يف العمليات الحركيـة االدراكيـة لـدى األطفـال ذوي  قصـور االنتبـاه املصـحوب 

  .بالنشاط الزائد

تقريبـا مـن % 50نتائج دراسـات حديثـة تـذكر  أن ) 1999(و يلخص احمد وبدر
  . هم من يعاين من هذا االضطراباألطفال املصابني بقصور االنتباه يوجد يف أرس 

  :العوامل البيئية  -ثانياً 

ــددة ــي متع ــة فه ــل البيئي ــبة للعوام ــا بالنس ــالؤه  . أم ــك وزم ــام ويني ــثال ق فم
)(Winneke et al )،بدراسـة هـدفت إىل فحـص ) 1999املشـار إلـيهم يف أحمـد وبـدر

  سفرت نتائج هذه العالقة بني مادة الرصاص يف الدم، وقصور االنتباه لدى األطفال، وقد أ 
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الدراسة عن أن هناك عالقة موجبة بني مستوى الرصاص يف الدم، ومستوى قصور 
االنتباه، مبعنى انه كلام زادت نسبة الرصاص يف الدم زاد اضطراب االنتباه وفرط النشاط 

مـن الحلـوى واملـواد السـكرية يـؤدي  ةلدى الطفل، كام أن تناول الطفل لكميـات كبـري 
نشاطه الحريك املفرط، وقد بينت دراسة أخرى أن املواد السـكرية التـي  كذلك إىل زيادة

يتناولها الطفل ال تؤدي إىل إصابته باضطراب االنتباه، ولكنهـا تـؤدي إىل ارتفـاع مسـتوى 
  . نشاطه الحريك من خالل ارتفاع مستوى الطاقة لديه

يب الـو الديـة أما العوامـل البيئيـة املحيطـة بالطفـل واملتمثلـة يف األرسة واألسـال
السيئة فإن لها دورا مهام يف إحداث اضطراب قصور االنتباه املصـحوب بالنشـاط الزائـد 

ــاة الطفــل وخاصــة يف مراحــل منــوه األوىل ــأثري قــوي يف حي ــني . ملــا لهــا مــن  ت فقــد ب
أن النشاط الحريك الزائد ال ) 1998املشار إليه يف دبيس والسامد وين،) ( (Barkelyباركيل

  .نه نتيجة ضعف يف ضبط سلوك الطفل من قبل والديهيزيد عن كو 

  : مشكلة الدراسة وعنارصها

الغرض من هذه الدراسة التعرف عىل فاعلية املراقبة الذاتية لدى أطفال  لـديهم 
وعـىل وجـه التحديـد , والجـنس  قصور يف االنتباه وينتمون إىل  فئات متفاوتة يف العمر

  :التاليةتناولت الدراسة اإلجابة عن األسئلة 

للتدريب عىل املراقبـة الذاتيـة يف )    0.05(هل يوجد اثر ذو داللة إحصائية -1
مستوى االنتباه لدى األطفال الذين لديهم قصور يف االنتباه يف فئـات متفاوتـة يف 

  .العمر ؟

ملتغري الفئـة العمريـة يف مسـتوى )    0.05(هل يوجد أثر ذو داللة إحصائية -2
طفال الذين لديهم قصور يف االنتباه والذين يتدربون عىل املراقبـة االنتباه لدى األ 

  . الذاتية؟
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للجنس يف مستوى االنتبـاه لـدى )    0.05(ثر ذو داللة إحصائية أ هل يوجد  -3
األطفال الذين لديهم قصور يف االنتباه والذين يتـدربون عـىل املراقبـة الذاتيـة يف 

  .؟فئات متفاوتة العمر 

: للتفاعالت بـني املتغـريات الثالثـة)    0.05(أثر ذو داللة إحصائية هل يوجد -4
التدريب، والفئة العمرية و الجنس يف مستوى االنتباه لدى األطفال الذين لديهم 

  .؟قصور يف االنتباه يف  فئات متفاوتة يف العمر

يـة للتدريب عـىل املراقبـة الذات)    0.05(هل يوجد أثر ذو داللة إحصائية  – 5
  ؟يف قياس مستوى االنتباه ) االحتفاظ(يف األداء املؤجل 

  :الفرضيات اإلحصائية

  :التالية) الصفرية(تم يف هذه الدراسة فحص الفرضيات اإلحصائية 

للتـدريب عـىل املراقبـة الذاتيـة يف )    0.05(ال يوجد اثر ذو داللة إحصـائية -1
 االنتباه يف فئـات متفاوتـة يف مستوى االنتباه لدى األطفال الذين لديهم قصور يف

  .العمر

ملتغـري الفئـة العمريـة يف مسـتوى )    0.05(ال يوجد أثر ذو داللـة إحصـائية-2
االنتباه لدى األطفال الذين لديهم قصور يف االنتباه والذين يتدربون عىل املراقبـة 

  . الذاتية

االنتبـاه لـدى للجنس عىل مسـتوى )    0.05(ثر ذو داللة إحصائية أ ال يوجد -3
األطفال الذين لديهم قصور يف االنتباه والذين يتـدربون عـىل املراقبـة الذاتيـة يف 

  .فئات متفاوتة يف  العمر
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: للتفـاعالت بـني املتغـريات الثالثـة)    0.05(ال يوجـد أثـر ذو داللـة إحصـائية - 4  
ين لديهم قصور التدريب، والفئة العمرية والجنس يف مستوى االنتباه لدى األطفال الذ

  .يف االنتباه يف  فئات متفاوتة يف العمر

للتدريب عىل املراقبـة الذاتيـة األداء يف  )    0.05(ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية – 5
  .يف قياس مستوى االنتباه) االحتفاظ(املؤجل 

  :أهمية الدراسة

املراقبـة الذاتيـة نها تتقىص فاعلية  التدريب عىل إ تأيت أهمية هذه الدراسة من حيث  
 8فئـة (يف تحسني االنتباه لدى األطفال الـذين لـديهم قصـور يف االنتبـاه عـىل فئـات عمريـة 

فإذا ما تحققت هذه الفاعلية لهـذه االسـرتاتيجية ميكـن ). سنة 13سنة وفئة 11سنوات وفئة 
 أن يكــون لهــا نتــائج إيجابيــة يف تحســني االنتبــاه ومــا يرتتــب عــىل تحســن عمليــات اإلدراك

ومـن ناحيـة عمليـة تـأيت  .والعمليات املعرفية األخرى ذات األهمية الخاصة للـتعلم املـدريس
األهميــة يف التوصــل إىل نتــائج تــدعم فاعليــة املراقبــة الذاتيــة ومــن ثــم ميكــن اســتخدامها 

  . كاسرتاتيجية يطبقها املهتمون باألطفال الذين يعانون من قصور يف االنتباه

  :مفاهيم واملصطلحاتالتعريفات اإلجرائية لل

  : DSM.IV قصور االنتباه بحسب التصنيف الدويل الرابع للتشخيص. 1

أما بالنسبة إىل التعريف اإلجرايئ . 11و 10ويعرف قصور االنتباه كام ورد يف الصفحتني 
بالدرجة التي يحصل عليها الطفل عىل مقياس كونرز يف صـورته املعربـة يف هـذه  فانه يعرف

. عىل املقياس كنقطة قطع العتبار الطفل يعاين من قصـور يف االنتبـاه) 55(مة الدراسة وبالعال 
  . تم ترشيحهم من قبل املعلمني  نويف بعض الحاالت تم أخذ أعىل الدرجات لألطفال  الذي

  :املراقبة الذاتية.2

وتشري إىل مجموعة األفعال التي يقوم فيها الطفل ألداء النتاجات التاليـة و التـي  
  . يمها يف البحث باستخدام منوذج تسجيل خاص يتم إعداده لهذا الغرضيتم تقي
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  :ويشتمل عىل أمناط السلوك التالية

  . الرتكيز عىل الهدف. أ

  .ملنبهاسامع .ب

  . الحفاظ عىل تسلسل العمليات. ج

  ).ال انتباه(أو ترك املهمة ) انتباه( تسجيل عملية البقاء عىل املهمة. د

  . لهدفمعرفة متى يتحقق ا. هـ

  .معرفة متى يتم االنتقال إىل العمليات التالية. و

  . اختيار العملية املالمئة التي تتبع يف السياق. ز

  . اكتشاف العقبات واألخطاء. ح

  :التدريب عىل املراقبة الذاتية -3

مجموعة اإلجراءات التدريبية التي يتم تطبيقها عـىل األطفـال مـن اجـل تحسـني 
  .ذاتية كام هي معرفة أعالهأدائهم يف املراقبة ال

  :مستوى االنتباه -4

يتحدد مستوى االنتباه مبستوى األداء يف أداة مالحظة تكشف عن عنارص أساسية 
يف االنتباه من مثل الرتكيز و االنتقاء املوجه لخصائص املثـري، و فـرتة االنتبـاه، واالسـتامع 

  .(Cue)للمنبه

  :فاعلية التدريب -5

إحصائية يف مستوى االنتباه بني مجموعة تجريبية يتم  مدى وجود فرق ذي داللة
 .تدريبها و مجموعة ضابطة ال يطبق عليها التدريب
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  : محددات الدراسة

تقترص هذه الدراسة عىل أفراد  من األطفـال يف مدينـة إربـد ممـن يعـانون مـن  -أ 
ق قصور يف االنتباه والـذي قـد يقـرتن بالنشـاط الزائـد، و يسـتثنى يف هـذا السـيا

وبحسب األدوات املستخدمة يف الدراسـة مـن يتبـني أن لـديهم إعاقـة عقليـة أو 
  . حس حركية أو ممن يعانون من التوحد

سـنة  11سنوات وفئة  8فئة : تقترص هذه الدراسة عىل ثالث فئات عمرية هي –ب 
  .سنة 13وفئة 

رجـة تتحدد نتائج الدراسة بالبيانات املستخلصة من تطبيق أداة الكشف عـن د –ج 
القصور يف االنتباه وأداة قياس مستوى االنتباه التي تم تطويرها ألغراض الدراسـة 

  .يف مالحظة سلوك االنتباه) Conner’s(باالسرتشاد بقامئة كونرز  
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  الفصل الثاين

  اإلطار النظري والدراسات السابقة

 اإلطـار النظـري: يتناول هذا الفصل جانبني أساسيني مـن جوانـب الدراسـة هـام 
ــاه وتوضــيح مناذجــه وأســاليب تعــديل الســلوك  ــف االنتب ــث تعري للمشــكلة مــن حي
. املستخدمة يف التغلب عىل قصور االنتباه لدى األطفال الذين لـديهم قصـور يف االنتبـاه

 .أما الجانب اآلخر فيتناول مراجعة الدراسات السابقة ذات الصلة باملراقبة الذاتية

 :تعريف االنتباه 

االنتباه بأنه انشغال العقل  بشكل فعـال بيشـء مـن بـني "مس ويليام جي"يعرف 
أو هو تدريب التفكري عىل الرتكيـز والـوعي وهـام  . أشياء متعددة تظهر يف نفس الوقت

يف بيئـة الفـرد، ) عدم االنتباه لها(إغفال مثريات  هذا التعريف و يتضمن. جوهر االنتباه
  .(Reid and Hersko,1981) وتوجيه االنتباه إىل مثريات أخرى دون غريها 

  :ولقد حلل الباحثون عملية االنتباه إىل ثالثة مكونات

  .بلوغ االنتباه  -1 

  .اتخاذ القرارات  -2 

  ).(Burnstein, 1981. إدامة االنتباه  -3

ومرحلـة يف   ،وقد درس االنتباه باعتباره أحد مكونات العمليات املعرفيـة السـابقة
ربطه بالعمر العقيل، والتحصيل املدريس والـنمط املعـريف  سياق معالجة املعلومات، وتم
(Reid and Hersko ,1981).  

يتفق علامء النفس املعريف عىل أن االنتباه عملية معرفية،  يتم فيها الرتكيـز عـىل 
االنتقـاء،  : مثري معني من بني مثريات عدة،  وبالتايل تنطوي عىل خصـائص مميـزة أهمهـا

  ).2004عتوم، (الهتامم أو امليل ملوضوع االنتباه والرتكيز،  والقصد،  وا
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إىل أن االنتباه ميكن الفرد  من االتصال مع البيئة ) 1984( ويشري الرشقاوي  
املحيطة به واختيار املنبهات الحسية املناسبة، األمر الذي ميكنه من تحليلها وإدراكها 

إن االنتباه . لية والخارجيةبدقة، واالستجابة لها بصورة تجعله يتكيف مع بيئته الداخ
 Reid and نه حالة ديناميكية فاعلة  تتحسن عرب الطفولة إ دراكية سلبية، إ ليس وظيفة 

Hersko ,1981) .(  و ميهد االنتباه لعمليات اإلدراك والذاكرة والتفكري وحل املشكالت
)Fallen and Umansky, 1985( .   

جانب الرتكيز : معرفية لها جانبانلقد تم النظر إىل االنتباه عىل انه عملية 
وتفسري ذلك أن مصطلح االنتباه يعرب عن   (intensive and selective)وجانب االنتقاء

أي درجة الفاعلية . ( العمليات التي تحدد درجة اليقظة التي يتمتع بها الكائن الحي
ومن . )أن يتحكم يف السلوك ككل) stimulus field( التي ميكن بها ملجال اإلثارة

الناحية األخرى فقد استخدم املصطلح نفسه ليدل عىل العمليات التي تحدد طبيعة 
بدير،  بال ( العنارص الفعالة يف مجال اإلثارة و ميكن أن تحدث تأثريا فعاال يف السلوك 

  ) .تاريخ

وجود عمليات ارتقائية تؤثر يف املعالجات  (Flavell,1977)اقرتح فالفل 
  :وهياالنتباهية لألطفال 

ويشري التحكم إىل قدرة األطفال عىل استمرارية االنتباه ): (Controlledالتحكم  - 1
عىل مثريات معينة ألطول فرتة ممكنة فالطفل الصغري ال يستطيع أن يبقى 

  .انتباهه مستمراً إال لفرتة قصرية جداً عىل مثري معني 

ره، وذلك استجابة يتحسن انتباه الطفل مع تزايد عم (Adaptability)التكيف  - 2
وإن كان ذلك يتوقف أيضا عىل مدى نضج . ملتطلبات املهام واملواقف املختلفة

  .الجهاز العصبي وتكيفه يف أداء مهام معينة

ويشري التخطيط عىل اإلسرتاتيجية التي ينفذها الطفل  (Planning)التخطيط  - 3
املنظم لالنتباه فالتوجيه . للرتكيز عىل مثريات معينة للوصول إىل حل املشكلة

  يكون سهال إذا كان الطفل عىل معرفة مسبقة باملهمة، ويستفيد األطفال األكرب 
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أنه حتى لو  (Flavell,1977)ويذكر . عمرا من املعلومات املقدمة لهم عن املهمة
استخدم األطفال الصغار ما يشبه الخطة فغالبا ما يكونون غري واعني، بل يكونون 

يفعلونه مقابل األطفال األكرب عمرا الذين يكونون عىل عاجزين عن تسجيل ما 
  .وعي مبا يفعلونه

ويشـري نرشـ االنتبـاه إىل  (Deployment of attention over time)نرش االنتباه -4
مدى نجاح الطفل يف رسعة نقل فرتة انتباهـه مـن موضـوع آلخـر تبعـا للتغذيـة 

  .نجاحه أو فشلهالذي تزوده مبؤرشات عىل مدى “ feed back”الراجعة 

بعد استعراضه نتائج الدراسـات والبحـوث يف مجـال ) (Conte,1998يشري كونت 
أن األطفال ذوي صعوبات الـتعلم لـديهم قصـور االنتبـاه االنتقـايئ،   إىل صعوبات التعلم

  كام أنهم يعانون من اضطراب

. االنتقـايئ يف التمييز البرصي بني املثريات املركزية والعرضية التي تستدعي االنتباه
يف دراسـته لالنتبـاه يف مجـال صـعوبات )   (Swanson ,1998وكذلك يفـرتض سوانسـون

التعلم أن صعوبات الـتعلم هـي نتيجـة القصـور أو االضـطراب يف واحـدة أو أكـرث مـن 
  .مكونات االنتباه 

تؤكد النظريات والبحوث النفسية والعصبية الفسيولوجية جانبا رئيسيا يف االنتباه 
ن زيــادة اإلثــارة إ  .) arousal level) (Solso,1988)ى االســتثارة أو التنبيــه هــو مســتو 

ويـرتبط . تعمل عىل زيادة األداء لحد معني، ليبدا بعـدها األداء باالنخفـاض التـدريجي 
من حيـث عالقـتهام بالقـدرة عـىل األداء الـواعي ) (automatcityاالنتباه مبفهوم اآللية 

فرق بني هذين النوعني من األداء يعتمد عـىل درجـة االنتبـاه واألداء التلقايئ وذلك أن ال
فبعض املهـامت التـي يؤديهـا الفـرد تتطلـب درجـة . املطلوبة عند اللجوء إىل أي منهام

أن املهـامت البسـيطة أو  معينة من الوعي والتحكم بدرجات عالية من االنتبـاه يف حـني
  ) . (Anderson,1995من االنتباه   التي تأيت بشكل تلقايئ أو آيل ال تتطلب درجة كبرية
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  :ثالث مشكالت لالنتباه وهي ) (Berlyne,1960يورد برالين 

عندما يتلقى الكائن الحي عـددا مـن املثـريات التـي تـرتبط باسـتجابات متضـاربة،  - 1
  .فأيها يكون املثري الذي يستثري استجابة ؟  تسمي هذه املشكلة االنتباه يف األداء

ثنـاء أدائـه اسـتجابة رشطيـة معـززة،  أ الحي عددا من املثريات  عندما يتلقى الكائن - 2
فأي املثريات يصبح أشد ارتباطا باالستجابة ؟ تسمي هذه املشكلة االنتباه يف التعلم 

 .  

عندما يتلقى الكـائن الحـي عـددا مـن املثـريات، فـأي املثـريات سـوف يتـذكرها يف  - 3
 .ه يف التذكر املواقف القادمة؟ تسمي هذه املشكلة مشكلة االنتبا

  ):Models of Attention ( :النامذج النظرية لالنتباه

أن أية نظرية لالنتباه تفرتض مسبقا توجهـا مـا بـالنظر إىل مـا يتصـوره الفـرد إىل 
إن االنتباه ميكـن النظـر إليـه كجانـب انتقـايئ لكـل مـن . مستوى حدوث عملية االنتباه

فة معينة ملثري يستحوذ عىل وعينا،  وثانيا تصور الفرد واالستجابة له فهو أوال، يتضمن ص
   ). (Reid and Hersko ,1981يوجه العمليات الداخلية التي  تضبط ذلك الوعي 

العجـز يف  إن: التاليـة إن املدخل املعـريف لدراسـة االنتبـاه يتضـمن وجهـة النظـر
  .االنتباه االنتقايئ املبكر قد يسبب صعوبات تعلم للعديد من األطفال

  Reid and Hersko ,1981)(  

  )(Broadbent model منوذج برودبنت يف االنتباه االنتقايئ -1

 بـني عـاميبرودبنت منوذجه يف االنتباه ضمن سلسلة دراساته التي قام بهـا  فرس
ن املعلومات التـي تـرد إىل األذنـني يـتم فقـدانها أو نسـيانها إ : حيث قال. 1960و 1954

وقد شبه برودبنت هذه ) Solso,1998):Burnstein,1981. وال يتم معالجتها" فلرتتها"أو
  )( Bottleneck " Parasupaman and Davies,1984 "" بعنق الزجاجة"العملية 
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  :فرتض هذا النموذج ما ييلاوقد 

كام وكيفا بسعة قناة  ومعالجتها تتحدد فاعلية تجهيز املعلومات - 1
   (channel capacity)االتصال

لتي تتدفق عرب أعصاب معينة باختالف حساسية أليـاف تختلف الرسائل الحسية ا - 2
  .وباختالف عدد النبضات التي تنشطها من ناحية أخرى , األعصاب

بسبب محدودية سعة املعالجة من ناحية، ومحدودية سـعة التـدفق مـن ناحيـة  - 3
  . أخرى، يعتمد الدماغ عىل تكوين فريض يسمى املرشح يف انتقاء ما ينتبه إليه

أو الرسائل الحسية عرب األلياف العصبية حيث تصل إىل الدماغ يف  تتدفق املثريات - 4
  ).(Simultaneouslyنفس الوقت 

يـتم التمييــز بــني اإلشــارات أو الذبـذبات عاليــة الــرتدد، واإلشــارات أو الذبــذبات  - 5
  . منخفضة الرتدد، اعتامدا عىل الخصائص الفيزيائية للمثري 

عقب االنتباه االنتقايئ لها ومرورهـا يحدث تجهيز أو معالجة إضافية للمعلومات  - 6
  ) .1992الرشقاوي، (خالل مصفاة املرشح من خالل سعة محدودة لقناة التدفق 

هذا النموذج ميكن تسميته باالنتباه االنتقايئ املبكر، والذي يعني بشكل أسايس 
أن املثري الذي سيتم االنتباه له يتم اختياره منذ بداية حدوث معالجة املعلومات،  

ويتنبأ النموذج بأن املثريات ذات الصلة سيتم اختيارها بشكل أسايس عىل أساس 
ليست باإلضافة إىل ذلك يقرتح النموذج أن السعة " النربة، والتكرار، والشدة "خصائص 
 Reid and( فقط، لكن املعلومات يجب االنتباه إليها بشكل متسلسلمحدودة 

Hersko. 1981.(  

  ):Attenuation Model  Treisman( انمنوذج اإلضعاف لرتيزم -2

. بتطـوير منـوذج برودبنـت لالنتبـاه االنتقـايئ (Treisman)لقد قامـت تريزمـان 
وبينت أن الرسالة التي تصدر إىل األذنني تسمع ولكن هنـاك إضـعاف للمثـريات القويـة 

  ) .Solso,1998(ومنع للمثريات الضعيفة من املرور إىل مرحلة التعرف واإلدراك 
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ننا ال نحجب بعض املثـريات أو الرسـائل وإمنـا أ منوذج اإلضعاف عىل افرتاض  يقوم
يحدث تباين يف تركيز االنتباه عىل املدخالت الحسية؛ فيحـدث تركيـز عـىل بعـض هـذه 
. املدخالت إذا كانـت تشـكل أهميـة أكـرب بالنسـبة للفـرد وبالتـايل تجهيزهـا ومعالجتهـا

للفـرد يحـدث لهـا إضـعاف أو تهمـيش،  وبعض هذه املدخالت التي تشكل أهمية أقـل
ومن األمثلة عىل ذلك أنـه عنـدما . مبعنى أنها ال يتم الرتكيز عليها عىل مستوى املعالجة 

يشرتك الفرد يف محادثة ما مع مجموعة من األفـراد ويف نفـس الوقـت توجـد مجموعـة 
ذبـذب بـني أخرى من األفراد قريبة من الفرد تناقش يف موضوع ما، فإن انتبـاه الفـرد يت

املجموعتني، وعندما يحـاول الفـرد تركيـز انتباهـه عـىل مناقشـة إحـدى املجمـوعتني أو 
  ).1992الرشقاوي، (محادثتها، يحدث إضعاف االنتباه للمجموعة األخرى  

    ) Model) : Deutsch – Norman  دويتش –نورمان   منوذج - 3

  :يقوم هذا النموذج عىل االفرتاضات التالية 

 (attenuater)ريات التي يتم استقبالها لتحليل مبديئ ثم متر يف ملضعفتخضع املث - 1
 )1992الرشقاوي ، ( الذي يخضع هذه املثريات للتجهيز اإلضايف يف صيغة معدلة 

.  

وبسـبب محدوديـة هـذه  ،يفرتض النموذج أن هناك خصائص تجهيزية محـدودة - 2
تخضــع للتحليــل بــل الخصــائص ال تســتقر كــل املثــريات أو اإلشــارات يف الــذاكرة 

  .االنتقاء  آليةحدث توإضفاء املعاين ثم 

يرى نورمان ودويتش أن اإلشارات الحاسية تدخل الذاكرة أتوماتيكيا اعتامدا عـىل  - 3
  . )Kahneman,1973(خصائصها الحاسية  

  ): (Neisser Model منوذج نيرس – 4

ـائح مـ يستخدم ن ذوي منوذج نيرس عىل نطاق واسع يف األبحاث التي تتعلق برش
إن صياغة املفاهيم لدى نيرس حول ما يحدث خالل االنتباه تستند إىل . صعوبات التعلم

  علينا أوال يتوجب أنه من أجل الرتكيز عىل  مثري محدد، :خالصته اعتقاد
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إىل  وبحيث يؤدي منوذجه. (Reid and Hersko ,1981) متييز ذلك املثري عن البيئة الخلفية  
ويعتمد نيرس كذلك عىل مرحلة ). 1995كال تسيك، (النامذج واالنتباه  بني التعرف عىل الربط

فعند اكتامل املرحلة األوىل تصبح لدينا . ما قبل االنتباه التي تتميز بتحليل اشمل للمثري كله
القدرة عىل التقدم إىل مرحلة اكرث تحديدا وتسمى هذه املرحلة مبرحلة االنتباه التفصييل، 

 Reid and) ية يتم تحليل الشكل إىل جوانبه املعلوماتية الخاصة وخالل املرحلة الثان
Hersko ,1981 .  

  :معالجة قصور االنتباه املصحوب بالنشاط الزائد

  :العالج بالعقاقري الطبية وبرامج التغذية  – 1

كان العالج بالعقاقري الطبية أوىل الطرق العالجية التي استخدمها العلامء  لخفض 
األكرث استخداما يف ذلك  Retalinوكان عقار الريتالني . ملصحوب بالنشاط الزائدقصور االنتباه ا

، وبيمولني Cylertوالسايلريت , Dexdrineرين دالديكيسيتلوها الوقت حتى اآلن، و
  ) .1998, دبيس والسامدوين( Magnesium Pimolineاملغنيسيوم 

 الطبية  حسنت أن العقاقري) Hallahan and Kuffman( وجد هالهان وكوفامن
وجدا تأثريا ) Caffal and Fournes(التعلم واالنتباه بشكل حاسم، إال أن كافل وفورنيس 

  (Kirk, Gllagher and Pnastasiow, 2003). قليال للعقاقري الطبية

إن العالج بالعقاقري وضبط الغذاء يعتمدان عىل افرتاض أن قصور االنتباه يرتبط 
فمثال قد تتمثل . Reid and Hersko ,1981)( ولوجية للطفلبالخصائص العصبية أو الفسي

أسباب اإلعاقة العقلية يف فقر الدم أو اضطراب حامض الفينيل يف الجسم، فيمكن  بالتغذية  
  .(Fallen and Umansky ,1985)إنقاذ حياة الطفل من أية إعاقة 

ت املتحـدة يف الواليـا (Impulsive)من األطفال املنـدفعني % 90ن ما يقرب من إ 
مـن األطفـال املنـدفعني املـرتددين عـىل % 25كان يتم عالجهـم بعقـار الريتـالني، إال أن 

كام أن آثار تلك العقـاقري  .العيادات النفسية ال يستجيبون جيدا للعالج بالعقاقري الطبية
  عىل التعلم والسلوك ليست جيدة بالرغم من أن البحوث  العالجية قد
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. خرية العالج بالعقاقري مع طرق عالجية أخرى لخفض االندفاعيةاستخدمت يف الفرتة األ  
تجه غالبية املعالجني إىل الرتكيز عىل أساليب العالج السلويك والعالج السلويك آ وبالتايل 
  . (Fallen and Umansky ,1985 )املعريف 

  :تعديل السلوك   – 2

شـمل االسـتخدام يعتمد تعديل السلوك عىل تطبيـق مبـادئ الـتعلم اإلجـرايئ ،وي
وبناء عىل منوذج االرشاط اإلجـرايئ  .املنظم للتعزيز من أجل تقوية السلوك املرغوب فيه

لسكرن، فإن املبدأ األسايس لتعديل السلوك يتضمن أن السـلوك بشـكل أسـايس يكتسـب 
ن تغري السلوك ميكن أن يتحقق من خالل معالجة أو إ . نتيجة لتفاعالت األفراد مع البيئة

لـذلك، فـان سـلوك الفـرد .  الظروف السابقة للسلوك أو يف النتائج الالحقة لـهتعديل يف
وتشــتمل اإلجــراءات . تشــكيله مــن خــالل تغيــري البيئــة مبــارشة ةعــادإ ميكــن تغيــريه  و 

السلوكية عىل مجموعة من تقنيات من مثل التعزيز،  والعقاب،  وضبط املثري، والتعاقـد 
  . )(Manning and Payne,1996الخ .....السلويك، واإلطفاء 

سـامل والشـحات وعاشـور، (  املشـار إليـه يف) Hueit(ورمبا كـان تصـميم هويـت 
لربنامج تعديل سلوك األطفـال ذوي مشـكالت  من خري األمثلة عىل هذا األسلوب )2003

نظـري التـزامهم  االنتباه حيـث يقـوم املعلـم بتعزيـز األطفـال بإعطـائهم عمـالت رمزيـة
  . ميكنهم بعد ذلك استبدالها بجوائز من الحلوى واللعب الذيبسلوكات االنتباه و 

ولكن خالل السبعينات من القـرن العرشـين،  تنـامى نقـد  التـدخالت السـلوكية 
السبب يف ذلك أنها تشـدد عـىل الضـبط الخـارجي مـن قبـل املعلمـني،  بـدال مـن كان و 

  . )Manning and Payne,1996(محاولة تنمية الضبط الداخيل من قبل الطفل 

  :العالج السلويك املعريف  - 3

وضع ألربت باندورا نظريته يف التعلم االجتامعي وتقوم يف جوهرها عىل فكـرة أن 
  السلوك ناجم عن عالقة تبادلية بني الخصائص الفردية أو السلوك،
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والتأثريات البيئية،  فـال العمليـات السـلوكية الرصـيحة وال العمليـات الوسـيطة   
أن البرشـ : هو وأضاف باندورا افرتاضا محوريا. ل بشكل منعزل عن األخرىالداخلية تعم

فــاعلون ومنظمــون ذاتيــا ويقومــون بســلوكهم الخــاص بهــم ، ويحكمــون عليهــا وفــق 
ن عمل باندورا يف التعلم املعريف إ . معايريهم الخاصة بهم، ويعززون أو يعاقبون أنفسهم

   ).Manning and Payne,1996(أصبح فيام بعد ما يعرف بالسلوكية املعرفية

نظريـة  )Vygotsky) (Manning and Payne,1996(وقـد أقـرتح فايجوتسـيك 
لنمو العقل والتفكري حيث يـؤدي الكـالم الخـاص دورا محوريـا يف سـيطرة الطفـل عـىل 

ــاعالت . ســلوكه ــن التف ــذات ينشــأ م ــنظم لل ــرى فايجوتســيك أن الكــالم الخــاص امل وي
ر وأن مثـل هـذا الكـالم يؤسـس الوظـائف املعرفيـة لـدى االجتامعية بني الطفل والكبـا

ــل ــا . الطف ــرتف لوري ــالم يف  ) Luria( )Manning and Payne,1996(واع ــدور الك ب
التفكري وأهمية التفاعل االجتامعـي، وانتقـال الكـالم إىل التفكـري مـن مسـتوى و  التنظيم

نظـيم الـذايت والتـي ولقد وصف لوريا املراحل الثالث يف تطور الت. نفيس إىل مستوى عام
  ): Manning and Payne,1996( اعتربت أساسا للمداخل التعليمية الذاتية وهي

  .ينضبط سلوك الطفل بشكل أسايس من خالل كالم اآلخرين  -1

  .الكالم الرصيح الخاص بالطفل يوجه سلوكه الخاص  -2

  . ينضبط سلوك الطفل بألفاظ ذاتية داخلية  -3

  :املعريف  تقنيات التعديل السلويك

إىل أن ) Meichenbaum( )Manning and Payne,1996(يشــري مايكينبــاوم  
 تقنيات تعديل السلوك املعريف تضبط سلوك األفراد، وتتألف من أساليب ضـبط الـذات،

وتوجيه الذات، والحديث الذايت، وتعليم الذات، واملراقبـة الذاتيـة،  والنمذجة واملامرسة،
ن هذه اإلجـراءات إ . ، وتعزيز الذات(Self-Recording)ات وتقييم الذات، وتسجيل الذ

  تتطلب من الفرد أن يكون كام يقول زميرمان
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 Manning andاملشــار إلــيهام يف ( (Zimmerman and Schunk)وشــنك 
Payne,1996 ( مشاركا فاعال ومسؤوال عن التعلم الخاص به .  

د عىل تبديل األفكار وتشمل االسرتاتيجيات السلوكية املعرفية تدريب األفرا
والكالم للذات يف محاولة إلنتاج سلوكات وعواطف بناءة، وقد كانت ناجحة يف تقليص 
قلق الطالب ذوي املشكالت السلوكية، وتحسني استيعاب القراءة، وتحسني االتجاهات 

 Manning and( تجاه القراءة، وتحسني السلوك االنتباهي أثناء تأدية املهمة
Payne,1996.(  

  :ن تقنيات تعديل السلوك املعريف وم

  : Instruction Cognitive Self:  التعليم الذايت املعريف  – 1

يعمل مدخل السلوك املعريف عىل تعديل االنفعال والسلوك معا من خالل تغيري 
التعليم : ويشتمل هذا املدخل عىل تقنيات عديدة من مثل. منط التفكري لدى الفرد

وحتى يكون . اتية، والتسجيل الذايت، والتعزيز الذايت، والحديث الذايتالذايت، واملراقبة الذ
ن القصد هو إ . التدخل ناجحا، عىل  الفرد املشارك معرفة  العملية التي سيشارك فيها

ضامن أن الفرد سيكون قادرا عىل تطبيق التدخل عند ظروف معينة بدون مساعدة أو 
للتفاعل مع  ءةتعليم اسرتاتيجيات اكرث كفان هدف العالج هو إ . بحد أدىن من املساعدة

الرغم من أن بعض التقنيات ليست جديدة، إال أن استخدامها إلحداث عىل و . البيئة
إن هذه التقنيات يف تعديل السلوك . تغيري يف االسرتاتيجيات املعرفية حديث نسبيا

يعانون من نها واعدة لذوي صعوبات التعلم، نظرا ألن الكثريين أ املعريف قد أثبتت 
  .  Reid and Hersko ,1981)(مشكالت ترتبط بقصور االنتباه 

يعلم الفرد نفسه باستخدام معرفته الخاصة ، التي تكون عىل شـكل حـديث ذايت 
  ) .;1994Manning and Payne,1996الشناوي ، (مسموع و أو غري مسموع  

جهـه، أو تصـحيح ن الكالم املوجه إىل الذات عىل شكل تساؤل، أو توجيه، أو مواإ 
  و إذا. وتعزيز للتعلم  ميثل املهارات الفرعية التي تؤلف التعليم الذايت 
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ا مبكرا يف العملية ؤو أظهر الطالب مثل هذه املهارات، فإنهم اكرث احتامال ألن يبد 
     . (Manning and Payne,1996)التعليمية 

املواقف هـي التعلـيم إن تقنية تعديل السلوك املعريف املستخدمة يف العديد من 
  :تتطلبهي تقنية والتي . الذايت 

  .منذجة ملهمة من قبل معلم يصف بشكل مع ما يفعله -1

  .يقوم املعلم بوصفها ) أثناء(قيام الطفل باملهمة عندما  -2

    .أداء املهمة من قبل املتعلم وهو يهمس بها -3

  . )Reid and Hersko ,1981(وأخريا يتحقق التعلم الذايت أثناء أداء املهمة   -4

  : Modelingالنمذجة  – 2

أن من األسهل تعليم سـلوكات علنيـة مبـارشة مـن تعلـيم إسـرتاتيجيات التفكـري 
وميكن عرض النمـوذج بشـكل عفـوي ، أو تقـديم منـاذج مسـجلة عـىل .  ملاوراء معريفا

: وميكـن أن تقـدم للطـالب منـاذج خـالل النشـاط الصـفي مـثال. كاسيت أو عىل فيـديو 
ن حـديث الـذات يلـزم منذجتـه بشـكل رصيـح بالنسـبة إ . الرتكيز والبقـاء عـىل املهمـة 

تحديد املشكلة، وتركيز االنتباه، وتوجيـه الـذات، ومواجهـة الـذات، : للطالب من خالل 
  . (Manning and Payne,1996)وتعزيز الذات 

  :أنواع النمذجة

حية تؤدي السلوك املطلـوب يف هذه الطريقة يتم عرض مناذج : النمذجة املبارشة -1
عرضه، حيث يقـوم بـذلك أشـخاص واقعيـون أو عـن طريـق أشـخاص ومواقـف 

   ) .1999جروان ،(معروضة بالصوت والصورة 

يف كثري من األحيان قد يصبح من الصـعب إعـداد منـاذج حيـة : النمذجة الضمنية -2
أن يتخيـل  )1986الشناوي،) (Cautela(لعرضها عىل األطفال، ولهذا اقرتح كوتيال 

  . الطفل مناذج تقوم بالسلوكات التي يتمنى الطفل القيام  بها
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ــة النمذجــة باملشــاركة عــىل عمليــة نشــطة : النمذجــة باملشــاركة -3 تشــتمل عملي
. مصحوبة بتوجيهات للفرد إىل جانب النمذجة املبارشة للسلوكات موضوع العالج

كـرب مـن مجـرد أن نجعـل ن هذه الطريقة يف العالج ذات فاعلية اأ ويرى باندورا 
فـان النمذجـة عليـه الفرد يراقـب النمـوذج وهـو يـؤدي السـلوكات املطلوبـة، و 

  باملشاركة تشتمل عىل عرض للسلوك بواسطة منوذج

وكذلك أداء هذا السلوك مـن جانـب الفـرد مـع توجيهـات تقومييـة مـن جانـب  
تخدام النمذجـة وبذلك يكون هذا األسلوب اكرث فاعليـة مـن اسـ  .املعالج موجهه للفرد

  .)1986الشناوي، ) (بدون مشاركة(وحدها 

  :: Practicingاملامرسة  -3

والتجريـب بقـدر كـاف  وتكون من خالل تدريب الطالب عـىل مامرسـة التفكـري،
ن إسرتاتيجيات إ . لدمج التوجيه الذايت يف طريقة تفكريهم الحالية حول السلوك املدريس 

اب، ولعب األدوار، واملهامت الكتابية، والنشاطات املامرسة ميكن أن تكون عىل شكل الع
  .(Manning and Payne,1996)الصفية، والتسميع  

  :Cueing and Self – Monitoring: التنبيه واملراقبة الذاتية – 4

وتــذكري الســتمرارية الســلوك  وإدامتــه ) (Promptsيحتــاج الطــالب إىل تحفيــز 
ن تأخـذ أ لصـفية املعلقـة املكتوبـة وميكـن وميكن للمحفزات أن تأخذ شـكل القواعـد ا.

  . Payne,1996  (Manning and(شكل بطاقات جامعية وفردية وأرشطة سمعية  

ومن األشكال املعروفة يف هذا السياق بطاقات االنتباه، التي تتكـون مـن مواقـف 
، عندما يسـمع صـوت النغمـة املسـجلة )نعم(لالنتباه يؤرش الطفل عىل مربع فيه كلمة 

وهـو منشـغل يف مهمـة ) والتـي تكـون فروقاتهـا النغميـة مقـدرة بـالثواين( يطعىل رش
هذا يدل عىل موقف عـدم  فإن دراسية، ولكن إذا سمع املنبه ومل يكن منشغال يف املهمة

  ). ال(انتباه حيث يقوم الطفل باإلشارة إىل مربع فيه كلمة 
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الطفل بسلوك واحد وينبغي الرتكيز عىل انه يف معظم الحاالت ينبغي أن يقوم 
فقط يف املرة الواحدة، لذلك، فإن بطاقة االنتباه ينبغي أن تظهر عىل املقعد الذي 

ميكن متثيل بطاقات التنبيه كرسومات للحيوانات أو أشكال الصقة، . يجلس عليه الطفل
إن التأشري عىل بطاقة . هؤ أو شخصيات وهمية تبني السلوك املطلوب من الطفل أدا

طريقة تستخدم لتشجيع الطالب عىل تذكري أنفسهم يك يجعلوا سلوكهم االنتباه هو 
وهذا يحرر املعلم من الضبط املفرط ويسمح بوقت اكرب . تحت سيطرتهم الخاصة

ن املعلم ال يذكر الطالب باستمرار ليك يرفعوا أيديهم للكالم، أو إ . لألعامل األكادميية
ن التأشري عىل بطاقة االنتباه ال إ . الخ ....الجلوس، أو انتظار الدور، أو خفض أصواتهم 

  .   Manning and Payne,1996)(يطبق أبدا كعقاب 

من جانب آخر تشري املراقبة الذاتية إىل االنتباه املركز لبعض مظاهر السلوك من 
حيث الشدة والتكرار، فاألفراد ال يستطيعون أن ينظموا أفعالهم إال إذا وعوها أوال 

Schunk, 1983)  .(هان وهدسون ليذكر هاو(Hallahan and Hudsun,2002)  أن
إجراءات ضبط الذات التي تشجع الطالب عىل عىل  املراقبة الذاتية يف االنتباه تشتمل

بعبارة أخرى . أخذ مسؤولية أكرب يف التحكم بربامجهم األكادميية والسلوكية الخاصة بهم 
اسطتها سلوكهم من أجل زيادة قدرتهم فان  املراقبة الذاتية هي تقنية يراقب األفراد بو 

-Self)واملراقبة الذاتية تجمع بني تقييم الذات والتسجيل الذايت  . عىل تنظيم سلوكهم 
Recording) هذه التقنية ميكن استخدامها مع األطفال املصابني . ألي نوع من السلوك

قصور  بصعوبات التعلم ، واالضطرابات االنفعالية، ومشكالت السلوك، ومشكالت
  .االنتباه، والتخلف العقيل 

أن تدريب الطفل عىل ) Kirk and Chalfant ,1984(ويذكر كريك وكالفينت 
وذلك عن . التحكم يف السلوك هو أحد األساليب الهامة يف تحسني عملية  االنتباه 

  :طريق ما ييل 

  .تقرير كل من الطفل واملعلم لنوعية سلوك االنتباه الذي يلزم تطويره  - 1
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حالـة عـدم (أو غري منتبـه ) حالة انتباه(جعل الطفل يفرق بني ما إذا كان  منتبها  -2
  .وذلك عن طريق تعليمه املراقبة الذاتية والتسجيل عىل بطاقات االنتباه ) انتباه

  . استخدام أسلوب التعزيز املناسب لتطوير سلوك االنتباه لدى األطفال  -3

هـل : حص األداء من خالل طـرح أسـئلة مثـل تتطلب املراقبة الذاتية من الفرد ف
أقوم مبا هو مفرتض أن أقوم به؟ التقنية التي تشرتك مـع املراقبـة الذاتيـة هـي التقيـيم 

إىل أي مـدى أنـا أقـوم بالعمـل بشـكل : الذايت والتي تتطلب أن يطرح الفرد أسئلة مثـل
رف الفـرد ن االسـتخدام الفعـال لهـذه التقنيـات يتطلـب أن يعـإجيد؟ و بشكل واضح ف

 األسئلة التي يلزم طرحها ، ومتى يكون اليش يطرح  صوابا أو خطأ ، مالمئا أو غري مالئم 
(Reid and Hersko ,1981)   .  

إىل أن املراقبـة الذاتيـة )  Hallahan and Sapona,1983(يشري هالهان وسـابونا 
طالب التقييم الذايت شمل تعليم التمراقبة ذاتية يف االنتباه و : ميكن استخدامها بطريقتني
شمل تعليم تواملراقبة الذاتية لألداء و . وتسجيل النتائج ذاتيا ،فيام إذا كانوا منتبهني أم ال

  . الطالب التقييم الذايت لجانب ما يف  األداء األكادميي 

  :ومن اإلجراءات العامة لتطبيق املراقبة الذاتية يف مجال االنتباه 

  ) .النغمة(جل اإلشارة تجهيز بطاقات االنتباه ومس -1

  . تدريب الطالب عىل التمييز ما بني االنتباه وعدم االنتباه -2

هـل (يف كل مرة تصدر النغمة ويسـأل نفسـه ) سلوكه(جعل الطالب يقيم نفسه  -3
  ).كنت منتبها؟

عىل ورقة تسجيل ) نعم ، ال(جعل الطالب يسجل إجابته بوضع عالمة أمام كلمة  -4
  .  الذات

  . اظ بسجل حول التقدم يف أثناء املهمةاالحتف -5
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  أما الحاالت التي تحدد ما إذا كان نشاط مـا مالمئـا للمراقبـة الذاتيـة أم ال فهـي 
(Hallahan and Hudsun,2002):  

  هل لدى الطالب صعوبة يف االنتباه يف نشاط ما ؟  -1

مبعنـى ال هل من املمكن دمج عنرص استجابة تسجيل الذات بطريقة فعالة ؟ أي  -2
نريد من الطالب أن يغادر نشاطه الجامعي وأن يعود إىل مقعـده ليسـجل ذاتيـا 

  . يف كل مرة يسمع فيها النغمة 

هل هناك حاجة لتحسـني قـدرة الطالـب عـىل تنظـيم انتباهـه خـالل نشـاط مـا  -3
  .وبذلك يستطيع املعلم القيام بنشاط آخر

مـا  لذاتيـة األخـذ بعـني االعتبـاروعىل املعلمني قبل استخدام إجـراءات املراقبـة ا
  :  (Hallahan and Hudsun,2002)ييل

ن املستوى املعريف والعمري للطالب رمبا يؤثر عىل القرار حول ما إذا كان إ  – 1
املشار إليه ((Magg) فقد أشار ماج . تطبيق املراقبة الذاتية فعاال أم ال

بة الذاتية يف االنتباه إىل أن فاعلية املراق)   Hallahan and Hudsun,2002يف
  . تتنوع عرب مجموعات العمر 

حتى تكون إجراءات املراقبة الذاتية اكرث نجاحا، يجب أن يكون الطالب قادرين  - 2
يؤسس له  اإلجراء  فمثل هذا. عىل إدراك الفرق بني توجيه االنتباه وعدم االنتباه 

 On and offوخارجهاخالل التعليم املبارش للمعلم ومنذجته لسلوكات يف املهمة 
task). (  

ن األطفــال األصــغر ســنا أو األطفــال ذوي األداء املعــريف األقــل يســتطيعون أن إ  – 3
يفيدوا من املراقبة الذاتية ، إذا زاد املعلمون من كثافة وتكرار إجراءات التدريب 

  . عىل املراقبة الذاتية
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  :طرق املراقبة الذاتية 

بة الذاتية أثناء القيام مبهمـة مـا ، والتـدريب لمراقلميكن استعامل طرق متعددة 
  ): (Schunk, 1983 عىل هذه الطرق عموما يعترب رضوريا ، ومن تلك الطرق 

  ):(Anecdotal Record السجل القصيص -أوال 

وهو عبـارة عـن تسـجيل موضـوعي لسـلوك الفـرد والسـياق الـذي يحـدث فيـه 
درجـة التفصـيل يف الوقـائع السلوك ، وميكن أن يتفـاوت السـجل القصيصـ مـن حيـث 

  . املسجلة

  : (Frequency Counts)حساب التكرارات  -ثانيا

ويشمل عملية تعداد  الحاالت التي يتكرر فيهـا سـلوك معـني خـالل فـرتة زمنيـة 
دقيقـة مـن ) 30(معينة، مثل أن يعد الطالب لنفسه كم مرة يدور حـول املقعـد خـالل 

  .جلوسه وهو يحل التامرين

  ):(Time Sample نات الزمنيةالعي  -ثالثاً 

وتشمل تقسـيم الفـرتة الزمنيـة الكليـة الالزمـة ملهمـة معينـة  إىل فـرتات قصـرية 
مثال إذا كانت الفرتة الزمنية  دقيقـة . وتسجيل معدل حدوث السلوك يف كل فرتة قصرية

فـرتات لكـل ) 6(ميكن تقسيم تلك الفـرتة إىل  فإنه،) 30(هي  الالزمة لدراسة موضوع ما
  .درس كل الوقت أم ال كان الطالب دقائق يسجل ما إذا) 5(دقائق وبعد كل ) 5(ة فرت 

  ): (Behavior judgment تقدير السلوك -رابعا

ويتضمن تقدير السلوك إعطاء وصف ملعدل حدوث السـلوك خـالل فـرتة زمنيـة 
  ) . الخ ....دامئا، أحيانا، ال يحدث نهائيا (معينة  من مثل 



-43- 
  

  ):(Records رتاكميةالسجالت ال -خامسا

عـدد (وهي سجالت دامئة وموجودة بشكل مستقل يف تقييامت أخرى مـن مثـل 
  ) .من أوراق األعامل املنجزة، وعدد من املشكالت املحلولة بشكل صحيح 

  :ومن معايري املراقبة الذاتية 

  ): ( Regularity االنتظام – 1

أن تكـون بشـكل وهي عملية مالحظة السلوك بشكل مستمر ومـنظم بـدال مـن 
متقطع، ويتوجب استخدام سجل يومي بـدال مـن التسـجيل األسـبوعي للسـلوك وهـذا 
يعني مالحظة مسـتمرة بـدال مـن أن تكـون أسـبوعية ألن املالحظـة غـري املنتظمـة قـد 

  ) .Schunk, 1983(تحدث نتائج مضللة 

  :)(Proximity القرب – 2

من االنتظار وقتـا أطـول  وتعني عملية القرب مالحظة السلوك وقت حدوثه بدال
وهذا يعني الحاجة لتسجيل السلوك بعد حدوثه مبارشة بدال من االنتظار . بعد حدوثه 

وبهذا فإن طرق املراقبة الذاتية تضـع مسـؤولية . حتى نهاية اليوم إلعادة بناء األحداث 
ية التقدير السلويك عىل الطالب نفسه، وهذه الطرق تقود يف الغالب إىل تحسينات سلوك

  ) .Schunk, 1983(هامة 

  ):(Reactivity التفاعلية – 3

إن استجابات املراقبـة الذاتيـة هـي اسـتجابات سـلوكية، تـؤثر عـىل االسـتجابات 
املستقبلية،  والتسجيل الذايت هـو عبـارة عـن اسـتجابة وسـيطية، تتوسـط بـني السـلوك 

املراقبـة الذاتيـة السابق بنتائج أطول يف مـداها، ومثـال ذلـك، الطـالب الـذين ينجـزون 
يزودون أنفسهم مبعززات وسيطة، تتوسط بني جلسـات ) (work bookلصفحات كتاب 

العمل الصفي والنتائج املستهدفة، وهذا يشبه إىل حد كبري تعزيز املعلم للطالب مبدحه 
  ) .Schunk, 1983(والثناء عليه وتقدير أدائه مبا هو جدير به 
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  :فاعلية املراقبة الذاتية

ملراقبــة الذاتيــة عــىل زيــادة وعــي الطالــب بالســلوكات املوجــودة لديــه، تعمــل ا
وميكـن للمعلـم أن يسـتخدم برنامجـا فرديـا لفـرتات . وتقييمها، ثم تحسـينها. وتقديرها

دقـائق ) 10(ومثال ذلك استخدام معلم لصوت جرس ناعم كل ) . دقائق10كل ( قصرية 
وبعدما يسـمع  .أو مجموعات  عندما يعمل الطالب يف مهامت تعطى لهم بشكل دوري

الطالب الجرس كل مـرة ميكـنهم القيـام بتسـجيل مـا يعملـون مـن كتابـة، أو قـراءة، أو 
كام أن املعلم يستطيع تقـديم مسـاعدة لكـل طالـب وضـع لنفسـه  .تخيالت، أو ألعاب

ومــن الرضــوري أن يكــون املعلمــون حــذرين بشــأن اســتخدام الفــرتات . أهــدافا فرديــة
طلبة عىل االنتباه وهم ميارسون املراقبة الذاتية ، فاستعامل الجـرس قـد الزمنية، لحث ال

يؤدي إىل حدوث تشويش لبعض الطلبة ، وقد يؤدي إىل خلل يف االنتبـاه للـذين لـديهم 
ويف نهايـة كـل فـرتة  ،ومثل هؤالء ميكن إجالسهم قريبا من املعلـم. صعوبات يف االنتباه 

  ) .Schunk, 1983(يبقوا منتبهني ميكن للمعلم تذكريهم بشكل لطيف حتى 

بعـد اسـتخدامهام ألسـاليب املراقبـة الذاتيـة مـع ) 1984(أشار كـريك وكالفنيـت 
الطالب الذين يعانون من صعوبات تعلم إىل الفائدة التي ميكن أن يحصل عليهـا هـؤالء 

  . عاملهم اليوميةأ األطفال يف مراقبة 

  :مراجعة الدراسات السابقة

. عىل املستويني العريب والعاملي إىل فعالية املراقبـة الذاتيـة وتشري دراسات عديدة
  :وفيام ييل عرض و ملخص لبعض تلك الدراسات 

ــاتر شــيا و مــار جريــت  قامــت بدراســة  ,Patricia, and Margaret)1979(ب
و قـد أجريـت الدراسـة ". تحليل املراقبة الذاتيـة لطلبـة الصـفني األول و الثـاين "هاعنوان

، واملراقبـة الذاتيـة )املعرفة، واملهارات(لحديث الذايت وأثره يف تعليم الذات ملعرفة دور ا
و قد شـملت الدراسـة عينـه مـن . من خالل القراءة والرياضيات يف الصفوف االبتدائية 

طفال وزعوا عشوائيا عـىل مسـتويات تحصـيلهم، وقسـموا إىل سـبعة صـفوف ، وزع  56
  % 28وجود معلم، ومن األطفال ليعلموا أنفسهم ب% 53منهم 



-45- 
  

أسـتخدم األطفـال أنفسـهم يف % 18استخدموا املراقبة الذاتية لتعليم أنفسـهم، و
توصـلت الدراسـة إىل اختالفـات فـيام بـني الـذكور و اإلنـاث يف . مجموعات من التعليم

كام بينت النتائج أن طلبة املراقبة الذاتية أدركـوا . املراقبة الذاتية كاسرتاتيجية تعلم ذايت
  .لديهم قدرات معينة مختلفة عام لدى اآلخرين أن 

زود فيها أطفاال أخفقـوا يف عمليـات الطـرح  (Schunk,1983) ويف دراسة لشنك 
يف غرفهم الصفية بتعليامت وتدريبات يف املراقبـة الذاتيـة ، اسـتخدم ثـالث مجموعـات 

لذاتيــة طبقــت عــىل أفرادهــا إســرتاتيجية املراقبــة ا: كعينــات يف هــذه الدراســة، أولهــا
حيث قام الطالب خاللها مبراجعة أعاملهم بنهايـة كـل الجلسـات التعليميـة ) الداخلية(

التـي أنجزوهـا يف ) Workbook(  من خالل تسجيليهم عدد صفحات كتـاب الـتامرين 
بـإرشاك طلبـة ) الخارجيـة( طبقت عىل أفرادهـا املراقبـة الذاتيـة : ثانيها. تلك الجلسات

املجموعــة بتســجيليهم عــدد الصــفحات املنجــزة بتلــك آخــرين يــدققون أعــامل هــذه 
فلـم تتلـق أي برنـامج تـدريبي يف املراقبـة ) الضـابطة(ما املجموعة األخـرية أ . الجلسات

وأشارت نتائج هذه الدراسـة إىل أن مجمـوعتي املراقبـة . أشكالها  شكل من  الذاتية بأي
دت لديهم الفعالية الذاتية كانت افضل يف تعلم مهارة الطرح و زا) الداخلية والخارجية(

واملهارة واملثابرة باملقارنـة مـع املجموعـة الضـابطة، وبينـت النتـائج أن فوائـد املراقبـة 
الذاتية  مل تقترص عىل اداءات الطلبة خالل الجلسات التعليمية الن املجموعـات الـثالث 

قــديرها مل تختلــف يف كميــة العمــل املنجــز ولكنهــا اختلفــت يف الكفــاءة الذاتيــة ويف ت
  . ملنجزاتها 

 Rooney , Hallahan, and)دراسة أخرى  أجراها روين و هالهان وبويل  وهناك
Pollway 1985)  هدفت إىل اسـتخدام إجـراءات املراقبـة الذاتيـة مـع طلبـة صـعوبات

شـارك يف هـذه الدراسـة عرشـة أطفـال يف املرحلـة . التعلم ذوي معامالت ذكاء متدنيـة
و لكن تم جمع البيانـات عـن أربعـة أطفـال مـن قبـل . تعلماألساسية لديهم صعوبات 

تـم  76وقـد كـان متوسـط معامـل الـذكاء . مدرسيهم بسبب مشـكالت االنتبـاه لـديهم
تعريف السلوك أثناء املهمة بأنه االنشغال يف املهامت الكتابية ومنوذج للتسـجيل الـذايت 

  األكادميي وعرف التحصيل.والعد عىل األصابع وكذلك التفاعل مع املعلم 
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عىل انه نسبة املسائل التي حلها الطالب بشكل صحيح بالنسبة إىل عدد املسائل  
إذا كـان الطالـب منشـغال باملهمـة، أو ) نعم(وقد كان املراقب يسجل . التي تم إكاملها 

كشفت النتيجة أنه بالنسبة الثنني مـن . إذا كان الطالب غري منشغل باملهمة) ال(يسجل 
عة كانت املراقبة الذاتية لالنتباه واملراقبة الذاتيـة لـألداء فعالـة يف تحسـني األطفال األرب

االنتباه، وتبني كذلك أن التدريب الذي جمع فيـه املراقبـة الذاتيـة لالنتبـاه مـع املراقبـة 
إىل تحسني السلوك االنتباهي أثناء املهمة بالنسبة لألطفـال ى الذاتية ألداء الرياضيات أد

عدد املسائل التي تم إكاملهـا، ونسـبة املسـائل : ييم التحصيل بطريقتني وتم تق .األربعة
الصحيحة، إذ أشارت النتائج إىل تحسني مطرد لدى ثالثة أطفـال وزيـادة كبـرية يف نسـبة 

  .اإلجابات الصحيحة 

 Parter, Hogan ,Mary ,and)كام أجرت بار تر و هوجـان و مـاري و سـاندرا 
Sandra,1992)  استخدام املراقبة الذاتية لتحسني السلوك أثنـاء املهمـة  "دراسة بعنوان

وقـد ". واملهارات األكادميية ملراهق ذي إعاقة خفيفة يف مواقف تعليمية عاديـة وخاصـة
تـم جمـع . سنة، ولديـه صـعوبات تعلـم وسـلوك انـدفاعي 14كان املشارك ذكرا، عمره 

الرياضـيات، واللغـة  البيانات من خـالل حصـة املصـادر وحصـص التعلـيم العـام ملـاديت
  :ثناء املهمة بأنهاأ تم تعريف السلوكات . اإلنجليزية

  .البقاء يف مقعده -1

  .العينان عىل العمل -2 

  .عدم الكالم أو مقاطعة اآلخرين -3 

كان الباحث ينظر إىل الطالب فإذا وجـده منشـغال .رفع يده إذا كان لديه سؤال  -4 
كـان تبـاه ،  وإذا كـان منشـغل باملهمـة و عىل منـوذج االن(+) باملهمة  كان يؤرش

دقيقـة كـل يـوم ملـدة  30استمرت فرتة املالحظة .عىل منوذج االنتباه) -(يسجل 
وبينت هذه الدراسة أن  اأسبوع 16جمعت البيانات بعد .أربعة أيام يف األسبوع

املراهق الذي لديه صعوبات تعلم ومشـكالت سـلوكية ميكـن تعليمـه باملراقبـة 
  كام أظهرت .صة خاصة، باإلضافة إىل الحصة العاديةالذاتية يف ح
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النتيجة أن سلوكه أثناء املهمة كان متدنيا جدا قبل التـدريب عـىل املراقبـة الذاتيـة  
  .وتحسن بشكل كبري مع اسرتاتيجية املراقبة الذاتية

بدراسة أثر املراقبـة الذاتيـة عـىل أداء الطـالب يف  (William,1996)وقام ويليام 
حصاء واستخدامهم اسرتاتيجيات التعلم الذايت والقدرة عىل الحكم عىل الـذات مساق اإل 

تم جمع البيانات عن الطالب املسجلني يف مسـاق إحصـاء يف الدراسـات . ومتثيل املعرفة 
طالبـا  72وقـد كانـت العينـة . العليا يف جامعة يف الغرب األوسط من الواليات املتحـدة 

ويف املجموعة التي طبقت املراقبـة الذاتيـة خـالل . كورمن الذ  32من اإلناث و 40منهم 
مساق اإلحصاء تم تعريف املهامت املتعلقة مبفـاهيم إحصـائية، أيضـا وتسـجيل مقـدار 
الزمن املسـتهلك، وتكـرار الدراسـة يف املـادة، وإكـامل املهـامت املطلوبـة  واملشـاركة يف 

ف هو أثر املراقبـة الذاتيـة عـىل وقد كان الهد. النشاطات األخرى الالزمة إلتقان املفهوم
سـتجاباتهم يف كـل مـرة يدرسـون فيهـا ال الكفاءة الذاتية وااللتزام بنظام تسجيل الطالب 

أما بالنسبة للنتائج فقد كان أداء املجموعـة التجريبيـة التـي اسـتخدمت . مادة اإلحصاء
 جميع اختبارات املراقبة الذاتية أفضل من الطالب الذين مل يستخدموا املراقبة الذاتية يف

و . املساق، وأظهرت الدراسة تطوير الطالب متثيالت معرفيـة افضـل يف مسـاق اإلحصـاء
  .أخريا بينت هذه الدراسة أهمية املراقبة الذاتية كعملية أساسية للتعلم املنظم ذاتيا

ملعرفـة أثـر املراقبـة  (Micki, and  William, 1997)ويف دراسة ملـيك و ويليـام 
أطفال لديهم قصور يف االنتباه املصحوب بالنشاط الزائد ممن يحصلون عىل الذاتية عىل 
واشتملت عينة التجربة عىل ثالثة طالب من املرحلة االبتدائية، وقد كانـت   .عالج دوايئ
سنة، وقد كـانوا ممـن لـديهم قصـور يف االنتبـاه املصـحوب  بالنشـاط ) 11-8(أعامرهم 

جميع معامالت ذكائهم أدىن مـن كانت و . ت سلوكيةلديهم مشكال  إىل أنالزائد باإلضافة 
تم تحديد السلوك أثناء املهمة بأنه النظر إىل عنارص الدروس املالمئة أو املعلـم .املتوسط

أيضا تم اعتبار سلوك التواصل مع املعلم بعيون الطالب وهـو .أو منوذج املراقبة الذاتية 
لوكات السـابقة تـم اعتبارهـا وعـىل عكـس السـ.جالس عىل مقعده كسلوك أثناء املهمة

  تم تدريب أفراد العينة.سلوكات خارج املهمة
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طلبـت ) 1983(عىل املراقبـة الذاتيـة طبقـا إلجـراءات طورهـا هالهـان وآخـرون  
ثـم قـدمت املعلمـة .املعلمة من الطالب أن يفرقوا بني حالة االنتباه وحالة عدم االنتبـاه

وتـم تـدريب الطالـب .للمراقبـة الذاتيـةمسجال يصدر عنه نغامت، قدمت أيضا منوذجا 
عىل أن يسال نفسه يف حال سامعه النغمة هل كنت منتبها عندما خرجت النغمـة مـن 

إذا كـان ) نعـم(املسجل ؟ بعدها تم تدريبه ليضع إشـارة عـىل منـوذج املراقبـة الذاتيـة 
حاولـة بعـدما قامـت بنمذجـة امل.إذا مل يكن منتبها يف حال صدور النغمـة) ال(منتبها أو 

أيام من التدريب عىل املراقبـة الذاتيـة، سـحب مسـجل ) 10(وبعد . األوىل أمام الطالب
النغامت األوىل وبقى الطالب يستخدمون منوذج املراقبة الذاتية وحدها ملدة ثالثـة أيـام 

كـام تـم تعريفـه سـابقا زاد " أثنـاء املهمـة"وقد أشارت البيانـات إىل أن السـلوك . فقط 
  .أفراد العينة بشكل كبري لدى 

دراسـة بهـدف التعـرف عـىل فاعليـة برنـامج ) 1998(أجرى دبيس والسـامد وين 
للتدريب عىل الضبط الذايت يف خفض حدة اضطرابات االنتباه املصـحوب بنشـاط حـريك 

تألفـت العينـة مـن عرشـة . زائد لدى عينة من األطفال املتخلفني عقلياً القـابلني للـتعلم
 15 -11لفكرية برشق مدينة الرياض، تراوحـت أعامرهـم بـني أطفال من معهد الرتبية ا

سنة، تم تقسـيمهم إىل مجمـوعتني كـل مجموعـة مـن خمسـة أطفـال، وكانـت إحـدى 
املجموعتني تجريبية تم تطبيق الربنامج املستخدم عىل أفرادها، يف حني كانت املجموعة 

ة تقدير سلوك الطفل وبتطبيق قامئ. الثانية ضابطة ومن ثم مل تخضع ألي إجراء تجريبي
الخاصة بالوالدين واملعلم، وبرنامج التـدريب عـىل الضـبط الـذايت كشـفت النتـائج عـن 
وجود فروق دالة إحصائياً بني القياسيني القبيل والبعدي للمجموعة التجريبية مام يؤكد 

  . فاعلية الربنامج املستخدم يف خفض حدة اضطراب االنتباه املصحوب بنشاط حريك زائد

املشار إليه يف دبيس والسـامدوين ( (Douglas , et al)وآخرون  سقام دوجال  وقد
بدراسة هدفت إىل مساعدة عينة من األطفال مـن ذوي النشـاط الحـريك الزائـد ) 1998

ليصبحوا أكـرث فعاليـة وأقـل اندفاعيـة ، وقـد اسـتخدم البـاحثون بعـض فنيـات العـالج 
  ملتمثلة يف النمذجة، والتعليامت الذاتيةالسلويك املعريف كبديل للعالج الدوايئ ، وا
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اللفظية ، والتعليم الذايت، والضبط الذايت إضافة إىل التدريب املبارش عـىل بعـض  
طفـال مـن ذوي النشـاط الحـريك الزائـد ) 19(وقد تكونت عينة الدراسـة مـن . األنشطة

أعامرهم بـني  الذين يتصفون بالحركة املفرطة واالندفاعية ومشكالت االنتباه ، وتراوحت
وتـم تـدريب هـؤالء األطفـال . سنة مبتوسط قدره سبع سنوات وتسعة أشـهر) 11 – 6(

جلسـة مـدة كـل جلسـة ) 24(ملدة ثالثة أشهر مبعدل جلسـتني أسـبوعيا، مبـا مجموعـه 
وقد تم تطبيق بعض أدوات القيـاس املتمثلـة يف اختبـار كاجـان لتجـانس  .ستون دقيقة

جشطلت، واختبار تكملة القصص، إضـافة  –اختبار بندرو متاهات بور تيوس، و األشكال، 
ت ديرتويـت لقيـاس االسـتعداد للـتعلم اإىل بعض اختبارات الذاكرة املشتقة من اختبـار 

كــام تــم تطبيــق مقيــاس كــونرز لتقــدير ســلوك الطفــل عــىل املعلمــني  .)الرياضــيات(
سـتطاع أفـراد أسفرت نتائج الدراسـة عـن فعاليـة التـدريب املعـريف، حيـث ا. والوالدين

العينة تعلم األسس العامة بدال من االستجابات املحـددة الخاصـة بالنشـاط كـام حـدث 
كـام . تحسن جوهري بعد انتهاء التدريب مبارشة واستمر حتى بعد مىضـ ثالثـة أشـهر 

  .أشارت النتائج  إىل انخفاض العدوانية وزيادة تحمل اإلحباط 

بدراسـة ) والسـامد وين ، املرجـع السـابقاملشار إليه يف دبيس (  Pollyوقام بويل 
استطالعية للتعرف عىل أثر التدريب السلويك املعريف يف الصف الدرايس ألطفال املدرسـة 

يف الصـفوف ) Adhd(ذوي اضطراب قصور االنتباه املصحوب بنشاط زائد  من االبتدائية
ى الخـامس طفال مـن الصـف الثـاين حتـ) 26(وأجريت الدراسة عىل  .املدرسية النظامية

االنتباه و االبتدايئ من مدارس مريالند الغربية، تم تشخيصهم من قبل عىل أنهم مضطرب 
املصحوب بنشاط زائد وتم توزيعهم عشوائيا يف مجموعتني، إحداهام مجموعـة ضـابطة 

جلسـات خـالل أربعـة أسـابيع، ) 8(وقد تلقت املجموعـة التجريبيـة . واألخرى تجريبية
دقيقة واستخدم نظام بسيط لتقديم املكافأة ) 45(بية الواحدة استغرقت الجلسة التدري

ويف نفس الوقت زودت املجموعة الضابطة مبسـاعدة . للتخلص من املشكالت السلوكية 
املعلم داخل الصف الدرايس واستخدمت نفس نظام املكافـأة الـذي طبـق يف املجموعـة 

دي  ومقيـاس كـونرز لتقـدير وتبني وجود فروق بـني القياسـني القـبيل والبعـ. التجريبية
  املعلمني والوالدين لسلوك أبنائهم،



-50- 
  

ومقياس ضبط الذات واختيار املفـردات املـأخوذ مـن مقيـاس املفـردات املصـور  
وكان أهم ما توصلت إليه الدراسة من نتـائج عـدم فاعليـة الربنـامج ، . ألطفال الحضانة 

يـة تحسـنت يف االنتبـاه والضـبط إىل أن املجموعة التجريب تشار أ إال أن الدرجات الخام 
لهـذا ميكـن . الذايت للمعلم، وكام تحسنت يف خفض النشاط الحـريك الزائـد واالندفاعيـة

القول إن إسرتاتيجية برنامج التدريب عـىل العـالج السـلويك املعـريف لألطفـال املضـطريب 
لقياسـني االنتباه املصحوب بنشاط زائد قد ظهر أثره مع العينة ككل عنـد املقارنـة بـني ا

  . القبيل والبعدي 

 ,Shimabakuro, Parter,and Serena)أجرى شيامباكورو و بـار تـر وسـريينا   
األكـادميي لـدى طـالب صـعوبات األداء دراسة ملعرفة أثر املراقبة الذاتيـة عـىل   (1999

كـان املشـاركون مـن ثالثـة .التعلم واضطراب قصور االنتبـاه املصـحوب بالنشـاط الزائـد
تـم يف هـذه . را، أحدهم من الصف السادس و اآلخـران مـن الصـف السـابعأطفال ذكو 

القـراءة : الدراسة استخدام تصميم املجموعة الواحدة عرب ثالثة مجـاالت أكادمييـة  هـي
 10(أعطي الطـالب . والحساب والتعبري لتقييم تأثري املراقبة الذاتية عىل األداء األكادميي

بتصحيح أعاملهـم بشـكل جامعـي وناقشـوا حزمـة  دقيقة إلكامل مهامهم، وقاموا) 15–
تم تدريب الطالب عىل املراقبة الذاتيـة . أسئلة للحصول عىل تغذية راجعة حول أدائهم

أظهـرت النتـائج أن . ويف نهاية الربنامج سجل الطالب نسب دقتهم عىل الرسوم البيانية. 
ذلك أظهـرت الدراسـة ظهـور املراقبة الذاتية ذات تأثري إيجايب يف التحصيل األكادميي، وك

أما بالنسبة لجانبي .مستويات متزايدة من التحصيل والدقة بالنسبة للتعبري لكل الطالب
وأخـريا بينـت الدراسـة . القراءة والرياضيات فقد أثرت املراقبة الذاتية فيهام بنسبة أقـل

  :نقصا يف الجوانب التالية

  . يف املجاالت األكادمييةمل يكن للتدريب نفس التأثري بالنسبة لكل الطالب  - 1

مل يضبط التصميم يف مواقف محددة الن تدريب الطـالب تـم يف صـف تربيـة   - 2
  .خاصة

  .التحيز املحتمل للباحث ألنه عمل كمطبق  - 3

  .عدم قياس رضا الطالب عن اإلجراءات التي متت بالدراسة  -4
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دراسـة للكشـف عـن   (Corndli, et al, 1999)وآخـرون كـور نـديل وقـد أجـرى
حـول : ذوي قصور االنتبـاه املصـحوب بالنشـاط الزائـدمن يوب الذاكرة لدى مشاركني ع

طفال يف املجموعة التجريبية  )28(وقد اشرتك يف هذه الدراسة . دور العمليات التنفيذية
ملا وراء معرفيـة وكـذلك اختبـار اتم توزيع إستبانة الذاكرة . ومثلهم للمجموعة الضابطة

لقياس االندفاعية، وتم اختبار األطفال بشكل فردي من قبل ) MFF20(األشكال املألوفة 
األخصايئ النفيس، تم تقديم املهامت بالرتتيب املحـدد يف االختيـار وقـام املجـرب برشـح 

  أخريا رشح املجرب. صور تنتمي إىل ارس محددة وصور ال تنتمي

محاولـة أن هذا ينبغي أن يساعد يف مرحلة االسرتجاع، عندما يـتمكن الطفـل يف  
أكدت النتائج إن األطفـال . اسرتجاع األشكال من تذكر أن بعضها ينتمي إىل ارس محددة 

ــذاكرة  ــة يظهــرون أداء أقــل مــن املجموعــة الضــابطة يف مهمــة ال املشــاركني يف التجرب
  .التنظيمية

دراسـة  (Lisaselznick, and Savage, 2000)وقـد أجـرى ليزاسـيلزنك وسـافيج 
جراءات املراقبة الذاتية لزيادة السلوك عىل املهمة عىل ثالثـة أوالد ملعرفة اثر استخدام إ 

. ملتحقـون مبدرسـة خاصـةوهم سنة  14ويبلغ عمرهم . مراهقني مصابني بتلف دماغي
  :بأنه" أثناء املهمة"تم تعريف السلوك 

  .تركيز العينني عىل املهمة -1 

  .امت األكادمييةاستخدام أدوات الكتابة كالورقة والقلم أثناء تأدية امله - 2

  .العد عىل األصابع - 3

  .ثوان 3النظر إىل اإلمام أثناء الرشح ملدة  - 4

  .رفع اليد للمشاركة - 5

  .طرح سؤال يتعلق باملحتوى - 6

  .الرأس نحو املعلماتجاه  - 7

  .ثانية أو اقل 30بري قلم الرصاص ملدة  - 8
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  :بأنه" خارج املهمة"أيضا تم تعريف السلوك  

  ).أقران ، باب(و أحداث يف الصف الرأس أو العينان متجهتان نح -1 

  .استخدام قلم رصاص بأية طريقة ما عدا الكتابة عىل الورقة أو املحو -2 

طريقـة لـيس استخدام األصابع أو اليدين لغري العد أو الكتابة أو إمساك القلم وب -3 
  .عالقة باملهمة لها 

  .العبث مبواد ال تشمل الورقة أو القلم -4 

  .تبط باملهمةطرح سؤال ال ير  -5 

  .ثانية 30بري قلم الرصاص ألكرث من  -6 

ويف أثناء . تم تدريب املراهقني داخل الصف ووزع عليهم مناذج للمراقبة الذاتية 
تـم تحديـد ). ثانية 90-10املدى (ثانية  45التدريب كان يصدر نغامت سمعية ومبعدل 

  :املتغريات التابعة يف

  .نسبة الدقة -2   .نسبة السلوك أثناء املهمة -1 

  .فرتة املشاركة يف املهمة -3

زادت بالنسـبة للمشـاركني الثالثـة " عـىل املهمـة"بينت النتائج أن نسبة السلوك  
  .  بعد إدخال إجراءات املراقبة الذاتية

 Rooney, Hallahan, and Wills,2001) (وقـد قـام روين و هالهـان و ولـيس 
. عند طلبة صعوبات التعلم يف الصفوف العاديـةبدراسة ملعرفة التسجيل الذايت  لالنتباه 

شارك يف هذه الدراسة أربعة أطفال رشحهم معلموهم بسـبب شـدة مشـكالت االنتبـاه 
تـم إجـراء تسـع جلسـات مالحظـة ". أثناء املهمة"كان املتغري التابع نسبة الزمن . لديهم
يل الـذايت ووضـع أعطى املعلم األطفال أوراق التسـج .يوما من األيام املدرسية 16خالل 

هل أنا منتبـه يف أي وقـت : مسجالً عىل جانب الغرفة، وعلم األطفال أن يسألوا أنفسهم
إذا كـانوا ) نعـم(نغمة املسجل؟ ثم طلب منهم أن يضعوا عالمـة يف صـندوق  فيه تظهر

  .إذا كانوا غري منتبهني) ال(، وعالمة يف صندوق نينتبهم



-53- 
  

" خـارج املهمـة"والسـلوك " أثنـاء املهمـة" ثناء ذلك قام املعلم بنمذجة السلوكأ  
أشــارت النتــائج إىل زيـادة االنتبــاه أثنــاء املهمـة يف كــل مراحــل . بالصـف أمــام الطـالب

ما بالنسبة للتسجيل الذايت مع التعزيز فانـه  زاد أثنـاء أ . املعالجة بالنسبة ألفراد التجربة
  . املهمة

أثري املراقبـة الذاتيـة عـىل دراسـة ملعرفـة تـ (Harris, 2002)كام أجرت هاريس  
وقـد تألفـت . معدل التحصيل األكادميي لطالب الصف الثاين من خالل العمـل املسـتقل

مشـكالت يف الرتكيـز عـىل املهـامت ومتابعـة  يهمالعينـة مـن خمسـة أطفـال كانـت لـد
وقـد أجريـت هـذه . تعليامت املعلم، و كان بيـنهم طفـل يعـاين مـن قصـور يف االنتبـاه

  :صمم التدريب يف أربع خطوات هي. فة الصف وملدة أسبوعنيالدراسة يف غر 

  .اختيار معدل التحصيل كهدف -1

  .استعامل منبه -2

  .استخدام تقنية املراقبة الذاتية كالرسوم البيانية واملنبه -3

  .تعليم األطفال املراقبة الذاتية -4

. واملعلـم جمعت البيانات من خالل املالحظات الشخصية واملقابالت بني الطالب 
تم تعريف الطالب بالوقت الذي خمنوه ووقتهم املنقيض عىل املهمة بعد ذلـك الحظـوا 

أظهـرت . الوقت وطرحوه من تخمينهم األصيل ولونت الرسوم البيانية من قبـل الطـالب
النتائج زيادة معدل التحصيل األكادميي بعد األيام األوىل وبزيـادة معـدل التحصـيل زاد 

  .االنتباه

بدراسة ملعرفة أثر التصـوير ) (William and jake,2003ويليام وجاك   وقد قام
وقد كان الهـدف مـن . بالفيديو كوسيلة للمراقبة الذاتية عىل تحسني أداء طلبة املرسح 

هذه الدراسة هو التعرف عىل تأثري املراقبة الذاتية، املقرتنة بالتصوير الفيـديو عـىل أداء 
ىل تـم تصـوير بروفـات الطـالب بالفيـديو يف برنـامج األداء يف التجربة األو. طلبة املرسح

ويف التجربة الثانية تم مقارنة . املرسحي بعد ذلك جعل الطالب يراقبون رشائط الفيديو 
بينـت . فعالية املراقبة الذاتية املركزة واملراقبة الذاتية العامة يف تعزيز أداء طلبة املرسح

  ءهم بأثرالنتائج أن الطالب الذين شاهدوا أدا
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رجعي وشاركوا يف مراقبة ذاتية مركزة كان أداؤهـم أفضـل مـن أولئـك الـذين مل  
  .يشاركوا يف هذه النشاطات، مام يشري إىل أن املراقبة الذاتية كانت مفيدة جدا للطلبة

بدراسـة بحثـت فيهـا تـأثري التـدريب ) Marcia,2005(وأخريا فقد قامت ما رشيا 
ألداء األكادميي لدى أطفال يعانون مـن  مشـكالت يف التحصـيل عىل  املراقبة الذاتية يف ا

تألفت العينة من سبعة أطفـال . وأخرى يف جوانب سلوكية وبعضهم  من ذوي اإلعاقات
والذين يتلقون تعليام عاديا يف غـرفهم . ذكور وطفلتني من اإلناث  من املرحلة االبتدائية

صممت . ية مع مهامت القراءة والرياضياتتلقى األطفال تدريبا يف املراقبة الذات.الصفية
. التدريبات للمراقبة الذاتية لالنتباه واملهامت األكادميية ملسـاعدة األطفـال عـىل الـتعلم

تشري نتائج الدراسة إىل تأثري التدريب عىل املراقبة الذاتية عىل األداء األكـادميي لألطفـال 
الدراسـة أن تـدريبات األطفـال  كام أظهـرت نتـائج. يف صفوف العاديني  يتعلمونالذين 

  .ذوي اإلعاقات ال يستفيدون من اسرتاتيجية املراقبة الذاتية إال يف غرفهم الصفية

يالحظ مام سبق أن الدراسات أجمعت عىل أن املراقبة الذاتية حسـنت االنتبـاه 
  :إال إنها قد أغفلت ما ييل. وزادت من معدل  التحصيل والدقة

  .ة لتوزيع مشكلة قصور االنتباه لدى الذكور واإلناثمل تتطرق الدراسات السابق - 

  .كانت العينات يف الدراسات السابقة قليلة ومقصورة يف أغلبها عىل حاالت قليلة - 

ــوعتني  -  ــتخدام  مجم ــابقة إىل اس ــات الس ــن الدراس ــدد م ــر ع ــة، (افتق التجريبي
  . ومقارنة أدائهام عىل قياس قبيل وبعدي) والضابطة

الـذكور، (ة مل تجـر عـىل عينـات مـن األطفـال العـاديني معظم الدراسات السابق  - 
 .وكذلك مل تجر عىل مستويات عمرية  مختلفة). واإلناث

  .مل يقع بني يدي الباحث دراسات عربية إال قليل منها  - 

املعريف يعد أكرث االتجاهات تطرقا ملعالجات األطفال  –إن االتجاه النظري السلويك - 
ملصحوب بالنشاط الزائد اكرث من أي اتجاه نظـري الذين لديهم قصور يف االنتباه ا

  .آخر
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  الفصل الثالث

  الطريقة واإلجراءات

يتضمن هـذا الفصـل وصـفا لطريقـة الدراسـة وإجراءاتهـا مـن حيـث مجتمعهـا 
وعينتها وطريقة اختيارها وتوزيع أفرادها يف مجموعـات الدراسـة ، كـام يشـتمل وصـفا 

  .دراسة والتحليالت اإلحصائيةلألدوات واملقاييس املستخدمة يف هذه ال

  :أفراد الدراسة

مـن اإلنـاث يف ثـالث  39مـن الـذكور، و 39  طفـال) 78(تكون أفراد الدراسة من 
تعيينهم عشوائيا من بني األطفال الذين كـانوا سنة، وقد تم  12,10,8فئات عمرية هي  

بحسـب ) طةالتجريبية، والضاب(وتم تقسيمهم إىل مجموعتني . موضع مالحظة املعلمني 
  ):1(متغريي الجنس والفئة العمرية كام هو مبني يف الجدول 

  )1(الجدول 

  حسب متغريات التدريب والفئة العمرية والجنسأفراد الدراسة  توزيع

    سنة 13  سنة 11  سنوات 8  الفئات العمرية

 الجنس

      املجموعة 
  إناث  ذكور  إناث  ذكور  إناث  ذكور

املجموعـــــــــــــة 
  التجريبية

7  7  7  7  7  7  
42  

  36  6  6  6  6  6  6 املجموعة الضابطة

  78  13  13  13  13  13  13  املجاميع
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طبق مقياس مالحظة السلوك االنتباهي عىل الصفوف الثالث والخامس والسابع 
 تابعتانن ااالساسية يف مدرستي إناث اربد وذكور مخيم اربد الثالثة وهاتان املدرست

كيالين (ك تم تطبيق مقياس السلوك التكيفي بعد ذل. ملديرية وكالة اربد التعليمية
الحاالت التي تعاين  عىل األطفال يف الصفوف املذكورة أعاله الستثناء) 1981 ،والبطش

  .حسية، أو سمعية أو توحدأو من إعاقات عقلية ، 
وقد تم اختيار العينة السابقة من بني الطـالب الـذين تـم ترشـيح املعلمـني لهـم 

عـىل  الصـعوبة لـديهم  حيـث تراوحـت درجـات.  االنتبـاهكأطفال لـديهم صـعوبات يف
  .90من اصل  )90-55( مقياس السلوك االنتباهي

 بعد ذلك تم توزيع أفراد العينة إىل مجموعتني بالطريقة العشوائية البسـيطة، إذ
أعطـوا و  ،تصاعديا يف كل فئة عمرية من الذكور واإلناث مجموع أفراد العينة  تم ترتيب

واعتـرب األفـراد الـذين أخـذوا أرقامـا فرديـة هـم املجموعـة  "... 3,2,1"ة أرقاما تسلسـلي
التجريبية التي سيتلقى أفرادها التدريب عىل برنـامج املراقبـة الذاتيـة وبلـغ مجموعهـا 

عترب األفراد الذين أعطـوا أرقامـا زوجيـة هـم املجموعـة الضـابطة آ و . طالبا وطالبة) 42(
  .طالبا وطالبة) 36(يف مجموعها  وبلغ. لتدريب التي مل يتلق أفرادها أي نوع من ا

  :متغريات الدراسة

أثـر املتغـريات  إىل تعرف تفدقد هو  .تعد هذه الدراسة من الدراسات التجريبية
  :املستقلة التالية 

ها التدريب عىل املراقبة الذاتية ، والضابطة دفراأ  ىالتجريبية التي تلق(املجموعة  - 1
  .) ب عىل املراقبة الذاتيةالتي مل يتلق أفرادها التدري

 ).الذكور، اإلناث(الجنس  - 2

 11مثاين سنوات تناظر الصـف الثالـث ، و(الفئة العمرية محددة مبستوى الصفي  - 3
  ) . سنة تناظر الصف السابع 13سنة تناظر الصف الخامس ، و
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يف حني كان املتغري التابع هو مستوى االنتباه ، وتـم قياسـه إجرائيـا عـىل مقيـاس 
االنتباهي والذي ظهر عىل درجات األطفال يف كافـة مراحـل القياسـات البعديـة  السلوك

  .للمقياس 

  :أدوات الدراسة

  :استخدمت يف الدراسة األدوات التالية

  :مقياس مالحظة السلوك االنتباهي. 1

ألغراض الدراسة باالسرتشاد مبقاييس  مقياس مالحظة السلوك االنتباهي تم تطوير
فقـد صـمم املقيـاس ). 1انظر ملحق رقم (لالنتباه )  Conners(نرزشائعة مثل قامئة كو 

بعـد الجلسـة (بهدف التعرف عىل العينة ، وتم استخدامه يف مراحل القياسات البعديـة 
إذ أن املعلمـني كـانوا ) خريا بعد الجلسة الثانية عرشـأ الخامسة و بعد الجلسة التاسعة و 

  . األداة يف جميع القراءات باستخدام اإلشارة إىل عىل علم بأنهم سيقومون

: فقرة، وبعد التحكيم حذفت منه فقرة وهي) 21(تكون املقياس يف البداية من 
وبعد ذلك تكون املقياس يف صورته النهائية من ) . ال معنى لديه تجاه اللعب املنظم(
بعد يقيس قصور االنتباه من مثل : هامرئيسني  ويتكون املقياس من بعدين. فقرة ) 20(
: ، ويتكون هذا البعد من الفقرات التالية)رتة انتباهه قصريةف(
كثريا  بني جميع فقرات املقياس وتتدرج اإلجابة عىل). 18,17,15,14,13,12,10,9,5,4(

نادرا و و  ،)1(، وقليال وتأخذ القيمة )2(كثريا وتأخذ القيمة و  ،)3(جدا وتأخذ القيمة 
لبعض الفقرات مقارنة ) 2(إعطاء الوزن  ، وبخصوص االستجابة فقد تم)0(تأخذ القيمة 

وهي الفقرات التي تقيس بعد النشاط ) 1(مع بعض الفقرات التي أعطيت الوزن 
وألن هذه الدراسة معنية بدراسة قصور االنتباه والذي قد يقرتن بنشاط . الحريك الزائد

شاط الزائد حريك زائد فقد أعطيت القيم السابقة وزنا أكرب من البعد اآلخر وهو بعد الن
  ). 19،20، 16، 11، 8، 7، 6، 3، 2، 1: (الذي يتكون من الفقرات التالية
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  :صدق وثبات األداة

ستخرج صدق املقياس بعرضه عىل لجنة مكونة من خمسة مدرسني مـن أعضـاء ا
وتم إلغاء فقرة أجمع عليهـا جميـع . الهيئة التدريسية يف كلية الرتبية يف جامعة الريموك

والعتبار هذا املقياس مناسبا ألفـراد ). ال معنى لديه تجاه اللعب املنظم( املحكمني وهي
عينة الدراسة فقد قام الباحث باستخراج ثبات املقياس باستخدام االختبار وإعادته عـىل 

وتعتـرب نتـائج  ).0.89(أفراد املجموعة الضابطة يف اختباراتـه وقـد كـان معامـل الثبـات 
املجموعتني التجريبية والضابطة والفروق بني فئات العمر  الدراسة املتعلقة بالفروق بني

   .دالالت تجريبية عىل صدق املقياس

 ):1981كيالين البطش،(مقياس السلوك التكيفي . 2

يستخدم مقياس السلوك التكيفي للكشف عن حاالت اإلعاقة العقلية ، وقد تم 
نات الصدق تالف األول من تطويره للبيئة األردنية، وقد أمكن الوصول إىل نوعني من بيا

) ف(ملتغريي الحالة العقلية والعمر وكانت قيم  2*6نتائج تحليل يف التصميم الثنايئ 
ويف النوع الثاين استخرجت بيانات  0،01لكال املتغريين ذات داللة يف مستوى يقل عن 

الصدق بداللة محك تقديرات املعلمني واملرشفني لألسوياء واملعوقني عىل مقياس 
، وكانت قيمة معامل االرتباط بني الدرجة الكلية عىل  5و1تقديرات يتدرج بني لل

, 96و, 50، وتراوحت للدرجات الفرعية بني 79املقياس وتقديرات املعلمني واملرشفني 
أما نتائج ثبات املقياس فقد استخرجت بياناته بطريقتني األوىل اعتمدت عىل التجزئة .

وللمقاييس الفرعية , 99و, 89يف عينة األسوياء  النصفية وقد تراوحت هذه القيم
وللمقاييس , 87و, 73وللمقاييس الكيل تراوحت يف عينة املعوقني بني , 99وصلت إىل 

أما الطريقة الثانية للثبات اعتمدت طريقة اإلعادة وتراوحت . , 93الفرعية وصلت إىل 
وقد استخدم يف هذه  .يلللمقياس الك, 99للمقاييس الفرعية ووصلت إىل , 99و,  93بني 

الدراسة بتطبيقه عىل جميع األفراد الذين طبق عليهم مقياس مالحظة السلوك 
ويقيس هذا  .االنتباهي الستثناء حاالت اإلعاقة العقلية قبل انتقاء أفراد الدراسة 

  املقياس مدى واسعا من النشاطات الحياتية
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 –منائية يف املجاالت التكوينية اليومية تشمل مهارات ووظائف استقاللية ومتطلبات  
االدراكية، واالجتامعية، واللغوية باإلضافة إىل جوانب  –الجسمية، والحركية، والجسمية 

ويتألف املقياس . سلوكية تعرب عن مستوى التكيف وذات صلة باضطرابات الشخصية
يف فقرة موزعة عىل ستة مقاييس فرعية ميثل كل منها مجاال سلوكيا ينقسم ) 96(من 

ويتضمن كل فقرة خمسة مستويات . بعدين ريئسيني مثل كل بعد منها مثاين فقرات
وصفية لألداء تتدرج يف سلم من خمس قيم ترتاوح بني صفر واربعة ومتثل اإلطار 

  :املرجعي العام يف تقويم أداء املفحوص وهذه املستويات هي 
  .مستوى األداء السلبي ، أو ال أداء ، أو ال وعي  :صفر

  .مستوى متدن من األداء :1

  .أدىن مستوى من األداء املقبول : 2

  .الهدف الواقعي  :3

  .مستوى األداء فوق ما هو متوقع من معوق عقليا :4

 :منوذج التسجيل الذايت. 3

وهو مصمم بطريقة يستطيع : ألغراض الدراسة  منوذج التسجيل الذايت  تم إعداد
ا النموذج مييز سلوك الطفل االنتبـاهي فـيام وهذ. استجاباته عليه  تسجيل الطفلمعها 

 Off-Task)( أو غـري مركـز املهمـة ". حالـة انتبـاه)" On-Task(إذا كان عىل    املهمـة 
 ".حالة عدم انتباه"

 :صندوق لجمع استجابات الطفل من بطاقات االنتباه -4

حيث يوفر هذا الصندوق تسلسـل البطاقـات والتـدريب عـىل املهـامت ملعرفـة  
 .ر التحسن عىل االنتباهمقدا
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  :املهمة التجريبية

  :برنامج التدريب القائم عىل املراقبة الذاتية: أوال

) 72(، ومبعـدل  ا كـامالقام الباحث بتطبيق الربنامج يف مدة زمنية استغرقت شهر 
) 45(وكانت مدة الجلسة مساوية  لوقت الحصـة الدراسـية أي . حصة دراسية تدريبية 

ا توضـيح املهـامت التجريبيـة التـي تـم تطبيقهـا يف حصـص اللغـة وسيتم الحقـ .دقيقة
  .العربية والرياضيات لكل صف 

التجريبية إليضاح الهدف العام مـن الربنـامج التـدريبي  التقى الباحث باملجموعة
وهو تعليمهم مهارات يف املراقبة الذاتية ليك يتحسن االنتباه لديهم والذي يعتـرب رشطـا 

  :وقد طبقت عدة قياسات بعدية أثناء التطبيق وهي . يسأساسيا للنجاح الدرا

  .قراءة بعد الجلسة الخامسة متثل يف الربنامج مرحلة تقديم املراقبة الذاتية - 1

  .قراءة بعد الجلسة التاسعة متثل يف الربنامج مرحلة مراجعة املراقبة الذاتية - 2

االنسـحاب  متثـل يف الربنـامج مرحلـة الفطـم أو قراءة بعد الجلسة الثانية عرشـة - 3
 .التدريجي للنغمة وبطاقة االنتباه

ــامج التــدريبي - 4 لقيــاس االحتفــاظ  بأســبوع قــراءة بعــد أســبوع مــن انتهــاء الربن
 ).املؤجل(

 :ويتألف الربنامج مام ييل

  :والتي أصبحت جزءا من الربنامج وهي : األدوات -أ

ر وتصــد أو نغمــة مراقبــة الــذات/ يتمثــل يف مســجل اإلشــارة  : نظــام منبهــات   .1
  )2انظر ملحق رقم . (نغامت   بفرو قات متباينة

تســجيل الــذايت للمهــامت الــذي يــؤرش عليــه اليتمثــل يف منــوذج  :نظــام املتابعــة .2
  ):2(الطالب عند سامعه النغمة كام هو مبني يف الجدول 
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  2الجدول 

  بطاقة التسجيل الذايت
  )بطاقة االنتباه(

  ال  نعم  )1(املهمة 
  ال نعم )2(املهمة

  ال  نعم  )3(مة امله
  ال  نعم  )4(املهمة 
  ال  نعم  )5(املهمة 

  
فـيام . مهامت مصاحبة لجلسات مراقبة الذات مثل الرياضـيات واللغـة العربيـة .3

  :ييل وصف لتلك املهامت

أن يتوفر يف املهمة درجة من االستمرارية، ففي أثناء عرض املهمـة مـن املفـروض  - 1
ارة لتذكره انه يتـابع املهمـة وبالتـايل يستمر الطفل يف االنتباه ومن ثم تصدر اإلش

، واخريا يسجل ) ال(أو ليس متابعا للمهمة لتكون اإلجابة ) نعم(تكون اإلجابة ب 
  .استجاباته عىل النموذج

– 10(مـا بـني  يف أوقات غري منتظمة أثناء املهمة وتـرتاوح) النغمة(تصدر اإلشارة - 2
 .ثانية) 90

 .دقيقة) 45(راسية أي يف تقدم املهامت لألطفال أثناء الحصة الد - 3

) 12(يسـاوي ) ذكـورا وإناثـا(مجموع الحصص الدراسية التدريبية لكل مجموعة  - 4
 .حصة

  )3رقم  انظر ملحق.(مهامت لكل صف) 3-2(أعطى يف  الحصة الدراسية بحدود  - 5
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  : تعليامت تقديم املهامت مع اسرتاتيجية املراقبة الذاتية. أ

موضـوع اللغـة العربيـة والرياضـيات (يف  يرشح الباحث األفكـار العامـة للـدرس - 1
  .أول الحصة الدراسية ) املقرر للصف املعني 

 .ينتقل الباحث ليوضح أفكار الدرس فكرة فكرة - 2

أثناء رشحه للفكرة األوىل وبعد أن يفهمها األطفال يتم تشغيل املسـجل وبعـد أن  - 3
سـئلة املهـامت يتم توزيع بطاقات االنتباه يف البداية ، يبدأ الطفل باإلجابـة عـن أ 

 .األكادميية املعينة له 

 .تصدر النغامت يف أوقات مختلفة  - 4

يضع الطفل استجاباته عىل بطاقة االنتباه حني سامعه النغامت التـي تصـدر مـن  - 5
 .مسجل النغامت 

 . وهكذا ... حني  يفرغ من البطاقة يضعها داخل صندوق جمع البطاقات   - 6

  :للصف الثالث من  اللغة العربية فيام ييل أمثلة لتلك املهامت املقدمة و  •

  صديق من الجزائر 

  

  ؟هل اعتاد وائل قراءة مجالت األطفال: السؤال األول

  ال نعم
  ؟هل اسم صديق وائل عيل: السؤال الثاين

  ال  نعم
  .تشتهر الجزائر بالنفط والغاز واشجار الزيتون والعنب: السؤال الثالث

  ال نعم
  .زائراحتلت فرنسا الج: السؤال الرابع
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  ال  نعم
  

  .قدمت الجزائر مليون شهيد: السؤال الخامس

  ال  نعم
  :لصف الخامس يف اللغة العربيةاومن أمثلة من  •

  الطباعـــــة    

  ؟من األمة التي اشتهرت بالطباعة: السؤال األول

  الهنود -ب  الصينيون -ا

  ؟القرن الذي اخرتعت فيه الطباعة: السؤال الثاين

  الخامس عرش امليالدي -ب  الديالثاين عرش املي -أ

  :العامل الذي اخرتع الطباعة: السؤال الثالث

  غوتينربغ -ب  كيلر -أ

  :وأخريا مثال للصف السابع يف الرياضيات •

 حل املعادالت الخطية
  

 ؟17=  5+ س  -1
 )3انظر ملحق رقم (؟ 25=  13 –ص  -2

  :اليتالتعليامت العامة لتطبيق مراقبة الذات ملجال االنتباه وهي كآ  -ب

  ).اإلشارة(املواد كبطاقة االنتباه ، ومسجل النغمة   - أ

  .عىل التمييز بني االنتباه وعدم االنتباه) النمذجة(تدريب األطفال   - ب

. جعل الطفل يقيم نفسه أو ذاته يف كل مرة تصدر اإلشارة أو نغمـة الـذات مـن املسـجل   - ت
  "هل كنت منتبها؟: " بعدها يسأل الطفل نفسه

عىل منوذج تسـجيل ) نعم،ال(ابته بوضع إشارة يف خلية بعدها يسجل الطفل إج  - ث
  .الذات
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يف وقـت املهمـة أو اإلنتاجيـة ) أو التحسـن(االحتفاظ مبعلومات حـول التقـدم   - ج
  .األكادميية

  ).أو سحب ورقة التسجيل والنغمة(بعد ذلك  تطبيق أسلوب الفطم   - ح

   تقديم الربنامج التدريبي القائم عىل املراقبة الذاتية خطوات  -ج

دقيقة من اليوم  األول  20-15من (تقديم مراقبة الذات لألطفال : الخطوة األوىل
  )فقط

إخبار الطفل أن الباحث يريد منه أن يكون أكـرث انتباهـا ، ثـم التوضـيح لـه بـأن  - 1
هذه إحدى طرق زيادة االنتباه بحيث يحتفظ الطالب بحالـة ميكـن مـن خاللهـا 

  .معرفة حالة االنتباه لديه

  .ثلة عن االنتباه من قبل الباحثتم تقديم أم - 2

رشح لـه أنـه عنـدما يصـدر إذ  تم تقديم بطاقة مراقبة الذات و املسجل للطفـل، - 3
هـل (املسجل نغامت، يف كل مرة يسمع نغمة عليه أن يسأل نفسه السؤال التايل 

ويضع عالمة عىل بطاقـة املراقبـة بشـكل ) كنت أنا منتبها عندما سمعت النغمة؟
  .األطفال مبهامتهم الدراسية كالرياضيات واللغة العربيةصحيح أثناء قيام 

  .الطلب من الطفل أن يعطي أمثله عن االنتباه ويعيد تعليامت مراقبة الذات - 4

  .جعل الطفل يوضح إجراء مراقبة الذات عندما تصدر نغامت التجربة - 5

دقائق بعد أيـام قليلـة مـن ) 5-2(مراجعة مراقبة الذات للطفل : الخطوة الثانية
  )قدمة األوليةامل

  .مراجعة التعليامت الخاصة بالسلوكات أثناء املهمة ، وخارج املهمة - 1

ماذا  يفرتض به أن يعمل عند سامع  :سؤال الطفل ثم مراجعة إجراء التسجيل ، - 2
  .نغمة الصوت؟

  ).إن كانت رضورية(تغذية راجعة  - 3
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ــة ــدريجي: الخطــوة الثالث ــ: إجــراءات الفطــم أو االنســحاب الت ــك أو إزال ة تحري
  :البطاقة

  ).كالبطاقة(خوفا من االعتامد عىل الدعم الخارجي  - 1

  .إما أن نزيل رشيط النغامت أو البطاقة أوال - 2

  .إخبار الطفل بأنه يقوم بعمل جيد ،وأنه ال يحتاج للرشيط أو البطاقة - 3

هـل كنـت "فإذا أزيل الرشيط تم توجيه الطفل ليك يسأل نفسه السؤال التـايل  - 4
  .؟"منتبها

هـل كنـت "طاقة تم توجيه الطفل ليك يسأل نفسه السؤال التـايل إذا أزيلت الب - 5
 .؟"منتبها

  :التصميم التجريبي

عنارص التصميم البحثي الذي يتضمن متغريا تابعا هو القدرة عىل  3ميثل الجدول 
االنتباه لدى األطفال معربا عنها بالدرجات التي يحصل عليها أفراد العينة عـىل املقيـاس 

كام يتضمن التصميم ثالثة متغريات مستقلة هي العمر . لهذا الغرضعداده إ الذي سيتم 
، واملجموعـة مبسـتويني )ذكـر، أنثـى(والجنس مبستويني  سنة، 12,10,8بثالثة مستويات 

أن القياس للمتغري التابع أي سلوك  ، ومبا)3x2x2(فيكون التصميم) التجريبية، الضابطة(
إىل مدى التحسن بالتـدريب فقـد اسـتخدم االنتباه قد تم عىل مراحل من أجل التعرف 

  )(Repeated Measursتحليل التباين للقياسات املتكررة  تصميم
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  3الجدول 
  توزيع فئات الدراسة يف التصميم البحثي 

الفئة 
العمرية

 املجموعة
  ضابطة تجريبية

  إناث  ذكور إناث ذكور
عالمات السلوك سنة 13

*االنتباهي
عالمات السلوك 

ياالنتباه
عالمات السلوك 

 االنتباهي
عالمات السلوك 

 االنتباهي
عالمات السلوك سنة 11

االنتباهي
عالمات السلوك 

االنتباهي
عالمات السلوك 

 االنتباهي
عالمات السلوك 

 االنتباهي
عالمات السلوك  سنة 8

 االنتباهي
عالمات السلوك 

 االنتباهي
عالمات السلوك 

 االنتباهي
عالمات السلوك 

 االنتباهي

القياس القبيل، : تتوزع عالمات سلوك االنتباه يف تصميم القياسات املتكررة كام ييل * 
  ) .االحتفاظ(البعدي األول ، البعدي الثاين ، البعدي الثالث ، البعدي الثالث ، املؤجل 

  : Pilot studyاالستطالعية الدراسة

نـامج املعـد يف أثـر الرب الهدف من الدراسة االستطالعية هو التعـرف مبـدئيا عـىل 
املراقبة الذاتية عىل األطفال الذين لـديهم قصـور يف االنتبـاه والـذي قـد يقـرتن بنشـاط 

دروس الرياضـيات واللغـة العربيـة يف  يف االسـتطالعية الدراسـة فقد نفذت .حريك زائد 
وقـد اختـري الصـف . من مدارس اربـد األوىل تطبقـان نظـام الفرتتـني أساسيتني مدرستني

 أجلس األطفال كل عىل مقعده الخاص به وأمام كل طفل مـا. بيق الدراسة الخامس لتط
  :ييل

 .بطاقات االنتباه  - 1

 .صندوق لجمع بطاقات االنتباه فيه - 2

  .مسجل اإلشارات الذي يصدر نغامت بأوقات غري منتظمة - 3
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 .مهامت يف الرياضيات واللغة العربية - 4

  .الخ......أدواته الخاصة به من قلم وممحاة ومرباة - 5

بناء عـىل مالحظـات املعلمـني علـيهم حيـث طفال كعينة دراسية  )14(ترشيح  تم
أعطـي . نهم كانوا ال ينهون مهامتهم بنجاح، وال ينتبهون، ويبدو علـيهم النشـاط الزائـدإ 

حصة، منها مثاين حصص يف الرياضيات، و مثاين حصص يف اللغة العربية، يف ) 16(األطفال 
تني بعـديتني كـل مثـاين حصـص للجنسـني  اءتم اخذ  قر وقد . ناأسبوع مدتها فرتة زمنية

الذكور واإلناث، لقيـاس األثـر الـذي أحدثـه الربنـامج عـىل األطفـال مـن قبـل املعلمـني 
  .أنفسهم، بعدما عرف املعلمون انهم هم الذين سيقومونهم يف املرات القادمة 

 Task- (On (واعترب األطفال عىل املهمة . دقيقة) 30(استغرقت جلسة التدريب 
 االنتباه باإلجابةشريهم عىل بطاقة ،باإلضافة إىل تأ ) املهمة(إذا  قاموا بحل ورقة األسئلة  
أمـا إذا مل يجيبـوا عـن األسـئلة ومل . عهم النغمة التي تصدر من املسجلبعد سام) بنعم(

) ال(يكونوا منتبهني عند صدور اإلشارة فقد سلوكهم سلوك عـدم انتبـه ليأخـذوا اإلشـارة 
  . بطاقة االنتباهعىل

األطفال قبل التدريب  من املعلمـني بخصـوص أداة مالحظـة عن  جمعت بيانات
واستخدمت اسرتاتيجية املراقبـة . السلوك االنتباهي وثبتت عالماتهم عىل قصور االنتباه 

. من خالل حصص الرياضيات من قبل الباحـث كلعبـة) Intervention(الذاتية كتدخل 
  .ة تعبئة البطاقة والتأشري عليها بعد سامع النغامتبعدما رشحت لهم كيفي

الفـرق بـني متوسـطني مسـتقلني   للداللة عىل (t.test)تم استخدام االختبار الثاين 
 يف  لتعرف اثر برنامج املراقبة الذاتية كاسرتاتيجية لتحسني االنتبـاه لـدى هـؤالء األطفـال

األوىل البعدية للـذكور غـري دالـة  فقد كانت القراءة .تحسني أدائهم ومتابعتهم للمهامت
أما لإلنـاث . ),005(الثانية فقد جاءت دالة إحصائيا البعدية ، أما القراءة ),172(إحصائيا 

  ) . ,006، , 034(فقد جاءت القراءاتان دالتني
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  :إجراءات جمع البيانات

طبقت إجراءات املراقبة الذاتيـة يف حصـص الرياضـيات واللغـة العربيـة، وكانـت 
وقبـل . البيانات يف كل حصة مع مناذج تسجيل االنتباه يف الصندوق املخصص لـه تجمع 

كل جلسة كان يتم توزيع مقياس السلوك االنتباهي عىل املعلمني الـذين قـاموا برتشـيح 
وبعـد ذلـك كـان . األطفال الذين لديهم قصور يف االنتباه لتقييم تحّسـن االنتبـاه لـديهم

كل قـراءة بعديـة فتكـون لكـل طالـب قـراءة قبليـة  الباحث يفرغ  عالمة للطالب بعد
واحدة وثالث قراءات بعدية ليتم إدخالها بسهولة ويرس للحاسـب ملعالجتهـا واسـتخراج 

  .النتائج وتحليليها
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  الفصل الرابع

  نتائــج الدراســة

ام يتعلـق  بفاعليـة املراقبـة الذاتيـة فـييتضمن هذا الفصل عرضا لنتائج الدراسة 
يف فئات متفاوتـة يف  االنتباهقصور  يعانون منعىل االنتباه لدى أطفال بخصوص القدرة 

وقد تناولت النتائج فرضيات الدراسة املتعلقة بأثر التدريب عىل املراقبة الذاتيـة . العمر
وكل من متغريي الجنس والعمر والتفاعالت بني هذه املتغريات يف القدرة عـىل االنتبـاه ، 

املتغـريات  أثـركـام تناولـت النتـائج . حل أثناء فرتة التدريب كام تم قياسها يف ثالث مرا
بعد انتهاء التدريب  الحقة املذكورة عىل القدرة عىل االنتباه عندما يتم قياسها يف مرحلة

  . االحتفاظ بنتائج التدريب مدى قياسا مؤجال ألغراض الكشف عن

ل التبـاين تـم تحليـ الفرضيات الخاصة باملجموعة والجنس والصفوللتحقق من 
القــبيل، الثــاين، : عــىل االختبــارات التاليــة) (Repeated Measureللقياســات املتكــررة 

كام تم استخراج املتوسـطات الحسـابية واالنحرافـات املعياريـة . الثالث، الرابع، واملؤجل
للذكور واإلناث يف جميع الصفوف ويف مراحل االختبار املختلفة وللمجموعتني التجريبية 

  ).4(كام هو موضح يف الجدول   والضابطة

  4الجدول 

املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية للذكور واإلناث عىل جميع الصفوف ويف 
  مراحل االختبار املختلفة وللمجموعتني التجريبية والضابطة

 املجموعة
ـــــة  مرحل

 القياس

املتوســـــطات 
واالنحرافــــات 

 املعيارية

 اإلناثالذكور

  الثالث  املجموع  لسابعا  الخامس  الثالث
الخام
  س

  املجموع  السابع

 التجريبية
  األول

 "القبيل"
 66.14 63.86 66.14 81.5765.2969.8672.2468.43*املتوسط
 12.48 12.54 13.21 7.4815.7915.0714.4613.25االنحراف
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  الثاين
  

 63.09 59.71 63.00 79.4363.0066.2969.5766.57املتوسط
 12.71 13.79 12.42 7.6615.8315.2514.6812.90االنحراف

  الثالث
  

 66.19 54.00 57.14 76.2959.2963.0066.1963.00املتوسط
 14.77 14.01 11.87 7.5415.8515.2514.7712.82االنحراف

  الرابع
  

 67.66 55.00 60.43 77.5761.1464.2967.6663.43املتوسط
 14.61 13.63 12.86 8.3615.6414.8114.6113.77افاالنحر 

  املؤجل
 62.14 57.86 61.43 78.4261.8666.7169.0067.14املتوسط
 12.49 12.20 12.63 6.6314.9613.8513.7412.68االنحراف

  
  
  
  
  
  
  

  الضابطة
  
  
  

  األول
 "القبيل"

 65.83 63.83 64.33 82.1769.1775.1775.5069.33املتوسط
 8.70 10.94 9.05 7.5212.4911.7911.535.79االنحراف

 الثاين
 65.22 63.50 63.33 80.6769.0069.5073.0668.83املتوسط
 8.06 9.87 7.47 7.0112.9014.4912.486.65االنحراف

 الثالث
 64.94 63.00 63.50 81.5068.8369.6773.3368.33املتوسط
 8.41 10.20 9.09 7.5813.3214.2112.805.75االنحراف

 الرابع
 65.00 63.50 63.00 81.6868.6769.8373.3968.00املتوسط
 8.35 9.93 9.05 7.8413.3115.0513.166.36االنحراف

 املؤجل
 65.11 63.00 64.00 81.6869.3369.6773.5668.33املتوسط

 8.34 10.41 8.72 5.75 12.86 15.06 12.60 7.66 االنحراف

  )90 –املدى للمتوسط الحسايب  عىل املقياس بني صفر (*= 

  :ما ييل ) 4(يالحظ يف الجدول 

هناك انخفاض مطـرد يف األداء يف مراحـل القيـاس األول والثـاين والثالـث والرابـع  -1
ــة ــة التجريبي ــد املجموع ــل عن ــني . واملؤج ــظ يف ح ــروقيالح األداء يف  يف أن الف

  .املجموعة الضابطة ضعيفة جدا

أن الفروق بني الذكور واإلناث يف مراحل القياس كان بعضـها كبـريا  أيضا ويالحظ – 2
  .نسبيا وبعضها اآلخر صغريا
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كذلك يالحظ وجود فروق بني املتوسطات الحسابية ملستوى االنتباه بني الصفوف  -3
هــذه الفــروق كانــت ذات داللــة وللكشــف عــن ) الثالــث والخــامس والســابع(

تم تطبيق تحليل التباين املصـاحب ).    0.05(إحصائية عند مستوى الداللة 
  .نتائج هذا التحليل) 5( ويبني الجدول. للقياسات املتكررة

  )5(الجدول 

عىل جميع متغريات الدراسة لالختبارات الثاين   نتائج تحليل التباين للقياسات املتكررة
 ابعوالثالث والر 

 مصدر التباين
مجموع 
 املربعات

درجات 
 الحرية

متوسطات 
 املربعات

 Fقيمة 
الداللة 

 اإلحصائية

 0.62 0.594 7.5632.520املصاحب
 0.00 29.251 124.074 3 372.222 املجموعة
 0.013 2.771 70.518611.753الصف
 0.440 0.905 11.5133.837الجنس

 0.79 0.521 13.25162.209الصف*املجموعة
 0.055 2.583 10.957 3 32.871 الجنس*املجموعة

 0.62 0.729 3.092 6 18.553 الجنس*الصف

 0.142 1.626 6.896 6 41.377 الجنس*الصف*املجموعة

   4.242 195 827.124 الخطأ

   (   وجود أثر ذي داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى الداللـة) 5(يبني الجدول 
والصـف، ومل يظهـر اثـر ذو داللـة ملتغـري الجـنس وألي مـن  جموعـةملتغـريي امل ) 0.05

وقــد كــان األثــر ذا داللــة ملتغــري املجموعــة لصــالح  .التفــاعالت بــني املتغــريات الثالثــة
املجموعة التجريبيـة ،أمـا بالنسـبة ألثـر متغـري الصـف ، فقـد تـم تطبيـق اختبـار تـويك 

ن لـه اثـر ذو داللـة ولصـالح أي للمقارنات البعدية لبيان أي الفـروق بـني الصـفوف كـا
  .الصفوف ، ويبني الجدول التايل نتائج هذا التحليل 
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  )6(الجدول 
  نتائج اختبار تويك للمقارنات البعدية عىل متغري الصف لالختبار الثاين 

الثالث الخامس  السابع املتوسط الحسايب الصف

)9.18*(   
  

)9.34*(  
)9.18*( 

73.80 
  

64.46  
  

64.62 

 الثالث
  خامسال

 السابع

  ).   0.05(دالة إحصائيا عند مستوى الداللة* 

أن الفروق كانت بني الصف الثالث والصـفني الخـامس والسـابع ) 6(يظهر من الجدول رقم 
لصالح الصف الخامس والسابع ، حيث إن املتوسط الحسايب يعرب عـن درجـة قصـور االنتبـاه وكلـام 

  .يف حني مل تظهر فروق بني الصف الخامس والسابع. اه انخفضت قيمة املتوسط يزيد مستوى االنتب

  .نتائج هذا التحليل يبني) 7(أما نتائج تويك عىل االختبار الثالث ملتغري الصف، فإن الجدول 

  ) 7(الجدول 

  نتائج اختبار تويك للمقارنات البعدية عىل متغري الصف لالختبار الثالث 

الثالث الخامس  السابع املتوسط الحسايب  صفال

)10.92*(   
)10.20*(  
)10.92*( 

72.08 
  

61.88  
  

62.16 

  الثالث
  الخامس
 السابع

  ).   0.05(دالة إحصائيا عند مستوى الداللة* 
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أن الفروق كانت بني الصف الثالث والصفني الخـامس ) 7(يظهر من الجدول رقم 
درجـة حيث إن املتوسـط الحسـايب يعـرب عـن  والسابع لصالح الصف الخامس والسابع ،

يف حـني مل تظهـر  .قصور االنتباه وكلام انخفضت قيمة املتوسـط يزيـد مسـتوى االنتبـاه
  .فروق بني الصفني الخامس والسابع

نتـائج  يبـني) 8( أما نتائج تويك عىل االختبار الرابع ملتغري الصـف ، فـإن الجـدول 
  . هذا التحليل

  ) 8( الجدول 

  متغري الصف لالختبار الرابع نتائج اختبار تويك للمقارنات البعدية عىل 

  السابع  الخامس  الثالث  املتوسط الحسايب  الصف

  الثالث

  الخامس

  السابع

72.50  

63.23  

62.88  

  

)9.27*(  

)9.72*(  

  )9.27*(  

  

  )   0.05(دالة إحصائيا عند مستوى الداللة* 

أن الفروق كانت بني الصف الثالث والصفني الخـامس ) 8(يظهر من الجدول رقم 
بع لصالح الصفني الخامس والسابع ، يف حني مل تظهر فـروق بـني الصـفني الخـامس والسا

  .والسابع

فقد تم تطبيق تحليل التبـاين املصـاحب بشـكل من الفرضية الخامسة  وللتحقق
  .يوضح ذلك ) 9(منفرد عىل اختبار املؤجل ، الجدول  
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  )9(الجدول 

  اختبار املؤجل  نتائج تحليل التباين املصاحب ملتغري املجموعة عىل 

الداللة 
 اإلحصائية

  متوسط Fقيمة 

 املربعات

درجات 
 الحرية

مجموع 
 املربعات

مصدر 
 التباين

 املصاحب 11020.531 1 11020.531 821.811 0.00

 املجموعة 106.835 1 106.835 7.967 0.00

 الخطأ 1005.754 75 13.410  

 الكيل 12300.615 77   

ذات داللة إحصائية عنـد مسـتوى الداللـة  ااك فروقأن هن) 9(يظهر من الجدول 

) 0.05 ( عىل متغـري املجموعـة بالنسـبة لإلختبـار املؤجـل ، وكانـت هـذه الفـروق
  .لصالح املجموعة التجريبية

ن إجابـات األطفـال عـىل املهـامت يف جميـع إوتعقيبا عىل النتائج سالفة الذكر فـ
_ يف جميع مراحل تقديم الربنامج  -قة كانت متف) الثالث ، والخامس، السابع(الصفوف 

حيـث انـه مـن املعلـوم أن .من حيـث عـدد اإلجابـات الصـحيحة واإلجابـات  الخاطئـة 
( املهامت وضعت لقياس االنتباه وأنه مبجرد االنتباه يحصل الطفل عىل إجابـة صـحيحة 

ليـة وهذا يعتـرب مـؤرشا آخـر عـىل فعا). حالة عدم انتباه(و العكس صحيح ) حالة انتباه
  ).10(يف جدول ) فقد حسبت أوراق إجابات األطفال.( الربنامج املقدم 
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  )10(الجدول 

  يبني معدل إالجابات الصحيحة والخاطئة يف مراحل الربنامج 

  الصف الثالث الصف الخامس الصف السابع

إجابـــا
 ت

خاطئة

 إجابات
صــحيح

 ة

ــا إجاب
 ت

خــاط
 ئة

 إجابات
صــحيح

 ة

ــا إجاب
 ت

خــاط
 ئة

 إجابات
صــحيح

 ة
حلة تقديم مراقبة مر 

 الذات

30 100 20 110 7 117 

16 110 13 116 5 120 
مرحلة مراجعة مراقبة 

 الذات

31 315 15 182 5 103 
 مرحلة إجراءات 

الفطم أو االنسحاب 
 التدريجي

 املجموع 340 17 408 48 535 71
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  الفصل الخامس

  مناقشة النتائج والتوصيات

ج التـي أظهرتهـا الدراسـة مبـا يتعلـق بفاعليـة يتضمن هذا الفصل مناقشة النتـائ
التدريب عىل املراقبة الذاتية يف القدرة عىل االنتباه لدى األطفـال الـذين لـديهم قصـور 

  .وسيتم مناقشة النتائج بناءا عىل فرضيات الدراسة . فيه

  :النتائج بأثر التدريب - أوال

داللـة إحصـائية عنـد أظهرت النتائج املتعلقة بالفرضية األوىل وجود فـروق ذات 

عــىل متغــري املجموعــة لصــالح املجموعــة )    0.05(مســتوى الداللــة اإلحصــائية 
وهذا يدل عىل أن املجموعة التجريبيـة التـي تلقـت التـدريب عـىل املراقبـة . التجريبية

  .الذاتية حدث تحسن يف مستوى االنتباه لديها

لذين لديهم قصور يف االنتباه إن الربنامج التدريبي الذي تم تطبيقه عىل األطفال ا
عداده بعناية من حيث التخطيط لـه، وتنظـيم إ والذي قد يقرتن بالنشاط الزائد ، قد تم 

محتوياته ومراحل تنفيذه بحيث يكون أداة فاعلة يف تحسني مستوى انتباه الطلبة عنـد 
لسـلة أداء مهامت محددة، وهذا ما أظهرته نتائج الطلبة يف املجموعة التجريبية عـىل س

ولقد صمم  الربنـامج لتمكـني الطلبـة . االختبارات التي تم تطبيقها أثناء فرتات التدريب
يـة أ من التغلب عىل مشكالتهم يف االنتباه من خالل تركيزهم عىل أداء املهمـة وإهـامل 

ن األطفـال الـذين إ مثريات خارجية قد تشتت أو تسلب انتباههم عن أداء املهمة، حيث 
   االنتباه يشعرون بصعوبة االحتفاظ يعانون من قصور يف

األمـر الـذي يجعـل محاولـة االنتبـاه ألداء  ؛برتكيزهم وانتباههم ولو لفـرتة قصـرية
  .مهمة معينة غري مرغوبة، ويحاولون تجنب أداء أي مهمة تتطلب االنتباه

وقد تم تحسني أدائهم يف ضوء خصائص الربنامج املقرتح والذي تم فيـه اسـتخدام 
  ية كجهاز التسجيل الذي يصدر نغامت بأوقات غري منتظمة منبهات سمع
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ومنبهات برصية أخرى كبطاقات االنتباه والتي قد أظهرت تحسـنا يف أداء الطلبـة 
عىل املهامت املعطاة لهم وهذا يعني زيـادة انتبـاههم والـتخلص مـن الصـعوبات التـي 

جهم عـىل سلسـلة كانت تواجههم عند أداء مهمة معينة وهذا ما ظهـر مـن خـالل نتـائ
ب املتصلة عىل املراقبة الذاتية التي تضمنت ثالث مراحل وتم رصد سلوكهم عـىل يالتدر

  .املهامت املعطاة لهم أثناء التدريب 

تصميم برامج تقوم عىل املراقبة الذاتية لتخفيف يف إن الدراسات التي بحثت 
نتائجها مع نتائج مشكلة قصور االنتباه الذي قد يقرتن بالنشاط الزائد قد اتفقت 

، ودراسة ساجوتساكاي )Marcia,2005( الدراسة الحالية، مثل مارشيا
)(Sagotsky,1970  ودراسة شيمبكورو و بارتر وسريينا(Shimabakuro, Parter and 

Serena, 1999) كذلك يف دراسة هاريس ،(Harris, 2002)  التي أظهرت نتائجها أن
 ,Poleyيف التعلم، ودراسة بويل ) التحصيل(اجية لإلنت املراقبة الذات تأثري إيجابي

) (William, 1996، ودراسة ويليام )(Hallahan,2003، ودراسة هالهان )(1998
التي  (Parter, Hogan, and Sandra, 1992)ودراسة بارتر و ماري وهوجان وساندرا 

مراقبة تحسن بشكل كبري مع اسرتاتيجية  االنتباهي أظهرت نتائجها أن سلوك الطالب
ودراسة روين وهالهان  .الذات التي رافقتها إشارات سمعية بفرتات زمنية غري منتظمة

التي أظهرت نتائجها زيادة يف  (Rooney, Hallahan and Wills, 1984)ووليس 
مستوى االنتباه أثناء تأدية املهمة يف كل مراحل املعالجة بالنسبة ألفراد التجربة، 

 Rooney)ودراسة روين وهالهان  (Micki,and William, 1997)ودراسة ميك وويليام 
and Hallahan, 1985)كام أظهرت دراسة شنك ، )(Schunk,1983  زيادة الفاعلية

ودراسة دبيس والسامدوين .الذاتية واملثابرة لدى املجموعة التجريبية مقارنة بالضابطة
ة بني القياسات التي قد كشفت نتائجها عن وجود فروق ذات داللة إحصائي) 1998(

القبلية والبعدية للمجموعة التجريبية التي أخضعت لربنامج تدريبي عىل خفض 
  .سلوكات ضعف االنتباه

ن إدراك الطلبــة أو األطفــال ملشــكالتهم الخاصــة بقصــور االنتبــاه يعــزز لــديهم إ 
   القدرة عىل محاولة حل هذه املشكالت وبالتايل زيادة فاعلية الربامج املقدمة لهم بهذا
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الخصوص وغالبا ما تعمل الربامج الخاصة مبعالجة قصور االنتباه عىل زيادة 
قدرات الطلبة املعرفية حول مشكالتهم الخاصة بقصور االنتباه وهذا يساعد عىل 

املعالجة الذاتية للطلبة يف املستقبل ألن هؤالء الطلبة أدركوا بشكل واضح مشكالتهم 
كد عليه كل من دراسة مارجريت و باترسيا التي تسبب تدين تحصيلهم، وهذا ما أ

)1979(Patricia, and Margaret,  ودراسة ليزاسيلزنج وسافيج(Lisaselznick, and 
Savage, 2000).  

  :النتائج املتعلقة بأثر الجنس - ثانيا

أظهرت النتائج املتعلقة بأثر الجنس عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعـزى 
ن  إ . ة عـىل االنتبـاه لـدى األطفـال الـذين لـديهم قصـور فيـهملتغري الجـنس عـىل القـدر 

التدريب كان  مناسبا لكال الجنسني يف معالجة مشكلة قصور االنتباه، وتجدر اإلشـارة إىل 
أن التدريب الذي أعده الباحث يساعد عىل تخفيف التفاوت يف درجة التأثري بني اإلناث 

وبالتـايل مل يظهـر هنـاك فـروق بـني  -إن وجدت–والذكور للمنبهات السمعية والبرصية 
  . الجنسني 

إن تركيز التدريب  عىل مشـكلة قصـور االنتبـاه التـي يعـاين منهـا األطفـال عـىل 
اختالف جنسهم ساهم يف حل مشكلة األطفال بشـكل عـام لـذلك مل تظهـر فـروق ذات 

  .داللة إحصائية بني الجنسني عىل مخرجات املعالجة يف سلسلة التدريب الفرتي

مشكلة قصور االنتباه الذي قد يقرتن بالنشاط الزائد مشكلة غري مقترصة عىل  إن
جنس دون آخر، لذلك قام الباحث بتطبيـق برنامجـه عـىل كـال الجنسـني وقـام بفحـص 
الفروق بينهام يف نتائج املعالجة عـىل املراحـل الـثالث، ومل تظهـر فـروق بيـنهام نتيجـة 

  .التدريبي لكال الجنسني تشابه ظروف التطبيق ملحتويات الربنامج

الفـروق بـني الجنسـني يف تـأثري معالجـة أثـر مل تبحث معظم الدراسات السـابقة 
نها ركزت عىل األطفال يف سن مبكـرة واألطفـال مـن ذوي إ مشكلة قصور االنتباه، حيث 

  صعوبات التعلم بغض النظر عن الجنسني، وخاصة أن الفروق بني الجنسني يف
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تكـاد تكـون معدومـة وبالتـايل يكـون الرتكيـز عـىل حـل مراحل عمرية متدنيـة  
  .املشكلة بواسطة برامج منظمة ومخططة بوسائل متعددة

فقد أظهـرت  Patricia, and Margaret)1979(أما دراسة  باترسيا و مار جريت 
نتائجها اختالفات بني الـذكور واإلنـاث لصـالح اإلنـاث ، مبعنـى أن كميـة التحسـن لـدى 

منها لـدى الـذكور ، ورمبـا يعـود هـذا إىل األسـاليب املتبعـة يف تنفيـذ  اإلناث كانت اكرث
أمـا يف . ا عىل خصائص كل منهاماعتامدالربنامج والتي تشد انتباه اإلناث اكرث من الذكور 

الدراســة الحاليــة فقــد ظهــر مســتوى تحســن عنــد اإلنــاث اكــرث منــه عنــد الــذكور يف 
لية ولكن مل تصل الفروق بيـنهام إىل درجـة متوسطاتهم الحسابية عىل االختبارات  املرح

حيـث بلغـت الداللـة اإلحصـائية )  0.05(الداللة اإلحصائية عنـد مسـتوى الداللـة 
  ).0,44(عىل متغري الجنس ) F(لقيمة 

  :النتائج املتعلقة بأثر الفئة العمرية - ثالثا

ة تعـزى أظهرت النتائج املتعلقة بالفرضية الثالثة وجود فروق ذات داللة إحصـائي
حيث ظهرت فروق بني الصف الثالـث والصـفني الخـامس ) الصف(ملتغري الفئة العمرية 

والسابع معا ولصالح الصـفني الخـامس والسـابع، مـع أن هنـاك فروقـا مـا بـني الصـفني 
  .مل ترق  إىل أن تكون ذات داللة إحصائية هاالخامس والسابع ولكن

اط الزائـد هـي أكـرث انتشـارا لـدى إن مشكلة قصور االنتباه الذي قد يقرتن بالنش
الطلبة يف املراحل العمرية املبكرة منها يف املراحل املتقدمـة، وأشـار دبـيس والسـامدوين 

لـذلك . إىل أن التحسن يف القدرة عىل االنتباه يزيـد مـع تقـدم الفـرد يف العمـر ) 1998(
تنوعـة وفاعلـة يف يحتاج الطلبة يف املراحل العمرية املبكرة إىل استخدام اسـرتاتيجيات م

زيادة مستوى االنتباه لديهم اكرث من الفئة العمريـة األكـرب بشـكل عـام للحصـول عـىل 
نتائج فاعلة لجميـع مسـتويات الفئـات العمريـة املختلفـة، مبعنـى أن الـربامج الخاصـة 

 أكـرث تنوعـا وتطـورامبعالجة مشكلة قصور االنتباه يجب أن تسـتخدم أدوات ومنبهـات 
املستهدفة أصغر عمرا، كام أن عدد تكرارات املنبهات املستخدمة يزيد  كلام كانت الفئة

  .ن الصعوبات التي يواجهونها يف االنتباه  تكون اكرب أل كلام كانت الفئة العمرية أصغر 
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ن اإلسرتاتيجية كان متشابهة املسـتخدمة يف هـذه الدراسـة يف خطـوات التنفيـذ إ 

تايل ظهرت فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد وأسلوب التطبيق لجميع فئات الطلبة وبال

، )الصفني الخـامس والسـابع(لصالح الفئة العمرية األكرب )    0.05(مستوى الداللة 
فيجـب ) الصـف الثالـث(وإذا ما أردنا زيادة مستوى االنتباه لدى طلبـة املرحلـة األقـل 

ه للتغلـب عـىل وضع منبهات متنوعة بصورة اكرب وتقليل الفرتة بـني التنبيـه والـذي يليـ
نهـم يعـانون مـن هـذه أل صعوبات االستمرار يف االنتباه لدى فئـة الطلبـة األصـغر سـنا 

  .املشكلة بصورة اكرب

كمتغري خاضع أثناء تطبيـق ) الصف(مل ترش الدراسات السابقة إىل الفئة العمرية 
، ورمبـا برامجهم املختلفة ملعالجة مشكلة قصور االنتباه والذي قد يقرتن بالنشاط الزائد 

) أو متقاربـة(يعود ذلك إىل أن جميع الدراسـات كانـت تتنـاول فئـة عمريـة متجانسـة 
للدراسـة بشـكل واضـح يف ضـوء اطـالع الباحـث  اوبالتايل مل يكن هـذا املتغـري موضـوع

  .ومراجعته لألدب النظري موضوع الدراسة

  :النتائج املتعلقة بأثر التفاعالت بني املتغريات السابقة -رابعا

رت النتائج املتعلقة بالفرضية الرابعـة التـي بحثـت يف موضـوع التفاعـل بـني أظه
عدم وجود فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى الداللـة  ةمتغريات الدراسة الثالث

تعزى للتفاعل بني أي منهام، وهذا يـدل عـىل فاعليـة الربنـامج )   0.05(اإلحصائية 
جميع أفـراد عينـة الدراسـة بغـض النظـر عـن املقدم يف تحسني مستوى قصور االنتباه ل

  .التفاعل بني املتغريات األخرى

ــة  ــة الدراس ــريات عين ــني متغ ــل ب ــأثري التفاع ــابقة إىل ت ــات الس ــ الدراس ومل ترش
املستهدفة عىل نتائج الربامج املقرتحة يف حـل مشـكلة قصـور االنتبـاه الـذي قـد يقـرتن 

ميع الربامج عىل حل املشكلة لدى عينات بالنشاط الزائد ورمبا يعود هذا إىل أن تركيز ج
متجانسة من األفراد ، حيث إن طبيعة الربامج املعدة لهذه الغاية صممت اعـتامدا عـىل 

ويف الدراسة الحاليـة كانـت . خصائص العينة املستهدفة للوصول إىل أفضل نتائج ممكنه
  متغريات الدراسة مقترصة عىل العمر والجنس والذين يعانون 
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قصور االنتباه الذي قد يقرتن بالنشـاط الزائـد ، وقـد صـمم الربنـامج  من مشكلة
ملعالجة هذه املشكلة ، مع مراعاة أن املثـريات تناسـب جـنس الطالـب وفئتـه العمريـة 

  .وبالتايل مل تظهر فروق بينهام تعزى للتفاعل بني املتغريات عىل موضوع الدراسة

  : النتائج املتعلقة بأثر االحتفاظ -خامساً 

هرت النتائج املتعلقة بالفرضية الخامسة وجود فروق ذات داللة إحصائية عند أظ

تعزى للمجموعة ولصالح املجموعة التجريبية )   0.05(مستوى الداللة اإلحصائية 
 ني، وهذا يعود إىل التأثري اإليجايب لالسرتاتيجية املقرتحة يف تحس)0.00(بداللة إحصائية 

ن مستوى االحتفاظ إ قد يقرتن بالنشاط الزائد ، حيث مستوى قصور االنتباه والذي 
تطبيق حسب ما أظهره اختبار االحتفاظ الذي تم اللدى الطلبة قد استمر بعد انتهاء 

تطبيقه بعد أسبوع من انتهاء التطبيق وبالتايل ميكن القول بأن خصائص  االسرتاتيجيات 
ها وال تفقد فاعليتها بعد انتهاء املطبقة يف التدريب مبا  فيه من منبهات تطول فرتة تأثري 

فرتة التطبيق مبارشة، وهذا يؤكد صالحية استخدام التدريب املقرتح يف تحسني مستوى 
الفرد بان لديه قصورا يف  صفقصور االنتباه الذي قد يقرتن بالنشاط الزائد، كام أن و 

عن  ةية بديلاالنتباه  يعطي فرصة اكرب للفرد يف معالجتها ومحاولة إيجاد منبهات ذات
املنبهات الخارجية غري الدامئة التي تم تطبيقها من قبل املدرب وبالتايل االحتفاظ 

بدرجة اكرب من حيث مستوى االنتباه ومحاولة معالجتها ذاتيا، والتغلب عىل الصعوبات 
التي تواجه الطالب بشكل ذايت أثناء شعوره بعدم االنتباه للوصول إىل مستوى فاعلية 

إليه أثناء تطبيق  ةكلو عىل ما الحظه من تقدم يف مستوى إنجازه للمهامت امل اكرب بناءا
التدريب ألنه أدرك بشكل أو بآخر فاعلية استمراره يف مستوى انتباه يتناسب مع حجم 
  . املهمة املقدمة إليه، وبالتايل التقدم يف مستوى ضبط هذا املتغري ذاتيا لدى الفرد نفسه
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  :التوصيــات

  :عدد من التوصيات التي يرى الباحث رضورة لفت نظر الباحثني إليهافيام يأيت 

العمل عىل تصميم برامج تدريبية هادفة لتخفيف مشـكلة قصـور االنتبـاه الـذي  - 1
  .قد يقرتن بالنشاط الزائد لدى فئات الطلبة املختلفة 

العمل عىل دراسة خصائص الفئة املستهدفة التي تعاين من مشكلة قصور االنتباه  - 2
 .م مراعاة هذه الخصائص عند تصميم الربامج لها ليت

إجراء دراسات حول فاعلية املنبهـات الخاصـة بالـذكور والخاصـة باإلنـاث والتـي  - 3
 .تعطي نتائج أفضل لكل منهام يف معالجة مشكلة قصور االنتباه

شكالتهم مبالرتكيز يف تصميم وتنفيذ خطوات الربامج النفسية عىل تعريف الطلبة  - 4
يف مستوى التحصيل ملحاولة إيجـاد حلـول ذاتيـة  اتي تسبب لهم تدنياألساسية ال

 .لها واستخدام اسرتاتيجيات مشابهة ملا تم تطبيقه يف برامج املعالجة املقرتحة

دراسة أسباب مشكلة قصور االنتباه الذي قد يقرتن بالنشاط الزائد لزيـادة قـدرة  - 5
  .املعلم عىل معالجتها بالتقليل من أسبابها أو ضبطها 

دراسة  الصعوبات التي تواجه املعلم يف حـل بعـض املشـكالت النفسـية وخاصـة  - 6
التي تتعلق بقصور االنتباه وبعض املشكالت الخاصة بتدين التحصيل لدى الطلبـة 

 .ملحاولة التخفيف من أثرها

تعميم فكرة تنفيذ وتطبيق هذه االسـرتاتيجيات عـىل األطفـال العـاديني لتحسـني  - 7
هامت  املوكلة إليهم وتحسني مستواهم العلمي وبنـاء أداة مستوى أدائهم عىل امل

  .  لزيادة فاعليتهم بشكل عام) املراقبة الذاتية (ضبط ذاتية 
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  )1(ملحــق 

  قامئة مالحظة السلوك االنتباهي

 ...........................................................:.اسم الطالب

  .............................................................:أخي املعلم

 متثل هذه القامئة مجموعة من الفقرات التي تصف سلوك الطفل الذي يعاين من
يف العمـود املقابـل لهـا لبيـان (+) فريجى قراءة كل فقرة ووضع إشارة . قصور يف االنتباه

يرجـى اإلجابـة عـىل جميـع  .طفـل االنتبـاهيسـلوك ال مدى انطبـاق تلـك الفقـرة عـىل
 .الفقرات بدقة ورصاحة علام بأن ما سيكتب هنا سوف يستخدم ألغراض البحث فقط

 شاكرا لكم حسن تعاونكم

 احمد محمد يونس قزاقزة: الباحث
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  قـائـــمـة مالحظة السلوك

 .........................:الصف ................................. :.اسم الطالب املرشح 

 .....................................:اسم املعلم املرشح 

 السلوك داخل الصف انادر  قليال كثرياً  جداً  كثرياً 
 يتملل بشكل غري طبيعي -1    
 يهمهم و يصدر أصواتا مزعجة  -2    
      يستثار بسهوله -3    
 يتشتت انتباهه بسهوله  -4    
 فرتة انتباهه قصرية -5    
 يزعج األطفال اآلخرين  -6    
 عدم التقيد بقواعد وتعليامت اللعب املنظم-7    
 يضايق األطفال اآلخرين و يتدخل بأنشطتهم -8    
 يفشل يف إنهاء ما بدأ به -9    
 ال يستطيع الرتكيز طويال -10    
 نشط, كثري الحركة, غري مرتاح  -11    
 يترصف بدون تفكري,مندفع  -12    
 عدم االلتزام بالتعليامت داخل الصف-13    
 يتكلم بدون استئذان له  -14    
 يفشل يف القيام بواجباته -15    
 يبدي المباالة يف العمل املدريس أو النشاطات األخرى -16    
 يبدو غري مصغ حني يوجه إليه الحديث  -17    
 بسهوله ألي مثري خارجي  يتحول انتباهه -18    
 عدم القدرة عىل االحتفاظ باملعلومات لفرتة طويلة -19    
 يحرك يديه وقدميه باستمرار و بشكل عصبي -20    
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  )2(ملحق 

  املسافة بني النغامت مقدرة بالثواين 

15 15 20 75 10 50 55 15 45
80 30 75 60 35 60 55 50 25
50 55 30 20 10 15 90 75 35
50 15 20 10 55 30 65 40 85 
50 30 10 90 35 45 30 60 60 
35 55 25 15 75 50 15 30 40 
30 65 85 20 55 15 75 80 70

  )3(ملحق 

  عناوين املهامت 

الحصص 
املطلوبة 

 )لإلناث(

الحصص 
املطلوبة 

 )للذكور(
 عناوين املهامت الصف

رقم 
 التسلسل

 1 "ئرصديق من الجزا" فقرات من درس  الثالث 1 1
 2 تدريبات لغوية عىل الدرس السابق كاملفردات الثالث 1 1
 3 تدريبات لغوية عىل الدرس السابق أيضا الثالث 1 1
 4 عملية القسمة الثالث 1 1
 5 تدريبات صفية عىل القسمة الثالث 2 2
 6 تدريبات صفية عىل القسمة أيضا الثالث 1 1
 7 "غزو الفضاء" فقرات من درس  الثالث 1 1
 8 تدريبات لغوية الثالث 2 2
 9 تدريبات صفية عىل عملية الرضب الثالث 1 1

 الثالث 1 1
تدريبات صفية عىل القسمة وعالقتها بعملية 

 الرضب
10 
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الحصص 
املطلوبة 

 )لإلناث(

الحصص 
املطلوبة 

 )للذكور(

  
 الصف

  
 عناوين املهامت

رقم 
التسلس

 ل
 1 "تجارة رابحة"فقرات من درس الخامس 1 1
 2 تدريبات لغوية عىل الدرس السابق الخامس 1 1
 3 تدريبات صفية عىل الضامئر الرفع املنفصلة الخامس 1 1
 4 "الطباعة"فقرات من درس  الخامس 1 1
 5 تدريبات صفية عىل الدرس السابق  الخامس 1 1
 6 درس جمع الكسور يف الرياضيات الخامس 2 2
 7 الدرس السابقتدريبات صفية عىل  الخامس 1 1
 8 درس تحويل الرقم العرشي إىل كرس عرشي الخامس 1 1
 9 تدريبات لغوية الخامس 1 1
 10 "رسالة إىل صديق"فقرات من درس  الخامس 1 1
 11 تدريبات صفية عىل الدرس السابق الخامس 1 1

  
رقم 

التسلسل
  

 عناوين املهامت
  

 الصف
الحصص 
املطلوبة 

 )للذكور(

الحصص 
ة املطلوب

 )لإلناث(
 1 1 السابع "فلسطني عربية"فقرات من درس  1
 1 1 السابع تدريبات صفية عىل الدرس السابق 2
 1 1 السابع يف الرياضيات" املجموعات"درس عىل  3
تدريبات صفية عىل الدرس السابق مثل  4

 الخ....االتحاد
 1 1 السابع

 1 1 السابع "كليلة ودمنة"فقرات من درس  5
 1 1 السابع ات صفية عىل الدرس السابقتدريب 6
 1 1 السابع تدريبات صفية عىل الدرس السابق أيضا 7
 1 1 السابع "رحلة يف صيف"فقرات من درس  8
 1 1 السابع تدريبات صفية عىل الدرس السابق 9
 1 1 السابع تدريبات لغوية ورصفية 10
 1 1 السابع درس عىل املعدالت الخطية 11
 1 1 السابع عىل الدرس السابق تدريبات 12
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  )4(ملحــق 

    بطاقة االنتباه  

  ال  نعم  )1(

  ال  نعم  )2(

  ال  نعم  )3(

  ال  نعم  )4(

  ال  نعم  )5(

  

  

    بطاقة االنتباه  

  ال  نعم  )1(

  ال  نعم  )2(

  ال  نعم  )3(

  ال  نعم  )4(

  ال  نعم  )5(
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  عالمات األطفال عىل املقياس بالقراءات املختلفة

  ابع األسايسالصف الس

  التجريبية: املجموعة     إناث - اإلعدادية الثالثة : مدرســـــة

قياس 
 االحتفاظ

)4( 

القياس البعدي 
بعد الجلسة ) 3(

)12( 

القياس البعدي 
بعد الجلسة ) 2(

 التاسعة

القياس 
) 1(البعدي 

بعد الجلسة 
 الخامسة

القياس 
القبيل 
األوىل 

3/3 

مقياس 
السلوك 
التكيفي 

3/3 

م ا
رق

ال
سل

سل
ملت

76 75 75 81 83 85 1 
71 73 72 76 77 86 2 
63 56 55 62 67 110 3 
53 47 45 52 61 111 4 
48 46 45 50 57 96 5 
49 45 45 51 53 82 6 
45 43 41 46 49 64 7 

  الصف السابع األسايس

   إناث - اإلعدادية الثالثة : مدرســــة
  الضابطة: املجموعة

قياس 
االحتفاظ 

)4( 

س البعدي القيا
  12الجلسة

)3( 

القياس البعدي  
بعد الجلسة 

  التاسعة
)2( 

القياس البعدي 
الجلسة 

 )1(الخامس 

القياس 
  القبيل

3/3 

مقياس 
السلوك 

م  3/3التكيفي 
رق

ال

78 77 79 79 80 91 8 
70 70 68 70 72 70 9 
66 67 66 65 66 91 10 
60 62 60 59 59 100 11 
54 55 53 55 55 82 12 
50 50 52 53 51 60 13 
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  الصف الخامس  األسايس 

  إناث   - اإلعدادية الثالثة: مدرســـــة
  التجريبية: املجموعة

قياس 
االحتفاظ 

)4( 

القياس البعدي 
  12الجلسة

)3( 

القياس البعدي 
بعد الجلسة 

  التاسعة
)2( 

القياس البعدي 
الجلسة 

 )1(الخامس 

القياس 
  القبيل

3/3 

مقياس 
السلوك 

لتكيفي ا
3/3 

م 
رق

ال
سل

سل
ملت

ا
 

79 78 79 76 80 67 14 
67 68 66 65 67 72 15 
65 66 65 66 66 67 16 
58 57 59 60 59 64 17 
54 53 52 55 54 74 18 
61 59 60 58 60 61 19 

  الصف الخامس  األسايس

  إناث - اإلعدادية الثالثة : مدرســـــة
  الضابطة: املجموعة

قياس 
االحتفاظ 

)4( 

ياس البعدي الق
بعد ) 3(

 )12(الجلسة 

القياس 
) 2(البعدي 

بعد الجلسة 
 )9(التاسعة 

  القياس البعدي
بعد الجلسة ) 1(

 )5(الخامسة 

القياس 
القبيل 

 3/3األويل 

مقياس 
السلوك 
التكيف

 3/3ي 
م 

رق
ال

سل
سل

ملت
ا

84 83 78 82 90 70 20 
68 67 63 70 72 57 21 
65 61 58 67 67 61 22 
59 58 52 60 63 58 23 
53 53 50 56 58 60 24 
62 60 59 64 66 58 25 
43 41 40 42 47 61 26 
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  الصف الثالث

  إناث - اإلعدادية الثالثة : مدرســــة 
  التجريبية: املجموعة

قياس 
االحتفاظ 

)4( 

القياس البعدي 
بعد ) 3(

 )12(الجلسة 

القياس البعدي 
بعد ) 2(

الجلسة 
 التاسعة

القياس البعدي 
د بع) 1(

الجلسة 
 الخامسة

القياس 
القبيل 

 3/3األويل

مقياس 
السلوك 
التكيفي 

3/3 

م 
رق

ال

88 86 84 87 90 70 27 
71 69 69 72 74 69 28 
71 67 67 71 73 57 29 
69 66 63 68 70 72 30 
61 56 57 59 61 58 31 
46 41 42 45 47 58 32 
64 59 59 64 64 58 33 

  الصف الثالث

  إناث - اإلعدادية الثالثة : ـةمدرســــ
  الضابطة: املجموعة

قياس 
االحتفاظ 

)4( 

القياس البعدي 
  12الجلسة

)3( 

القياس البعدي 
بعد ) 2(

الجلسة 
 التاسعة

القياس البعدي 
بعد ) 1(

 )5(الجلسة 

القياس 
  القبيل

3/3 

مقياس 
السلوك 

 3/3التكيفي 
سل

سل
ملت

م ا
رق

ال
 

74 74 73 74 75 66 34 
73 72 74 74 74 61 35 
70 71 72 74 72 79 36 
70 70 68 69 70 58 37 

64 64 63 64 65 60 38 

59 57 60 58 60 60 39 



-98- 
  

  الصف السابع األسايس

  ذكور مخيم اربد: مدرســـة 
  التجريبية: املجموعة

قياس 
 االحتفاظ

)4( 

القياس 
) 3(البعدي

بعد الجلسة 
12  

القياس البعدي 
بعد ) 2(

 )9(الجلسة 

عدي القياس الب
بعد  )  1(

 )5(الجلسة 

القياس 
  القبيل

3/3 

مقياس 
السلوك 

 3/3التكيفي 

ل 
س

سل
ملت

م ا
رق

ال

86 82 82 85 89 71 40 
80 80 79 82 85 60 41 
71 66 66 70 74 94 42 
68 65 62 67 70 74 43 
49 45 45 47 51 58 44 
51 45 42 46 50 72 45 
62 67 65 67 70 66 46 

  ايسالصف السابع  األس

  الضابطة: املجموعة    مخيم اربد:  مدرســـــة

القياس البعدي 
بعد ) 3(

  الجلسة
)12( 

القياس البعدي 
الجلسة ) 2(

  التاسعة
)3( 

القياس 
البعدي 

الجلسة  
 )2(الخامسة 

القياس القبيل 
  3/3األوىل 

)1( 

مقياس 
السلوك 
التكيفي 

3/3 

قياس 
االحتفا

 ظ
سل

سل
ملت

م ا
رق

ال

87 86 86 88 74 88 47 
82 82 81 82 80 81 48 
80 78 79 79 66 80 49 
60 62 63 62 60 59 50 
60 59 58 59 78 58 51 
50 51 50 51 96 52 52 
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  الصف الخامس

  الضابطة: املجموعة   ذكور مخيم اربد: مدرســـــة

قياس 
االحتفا

 )4(ظ 

القياس 
) 3(البعدي 

  بعد الجلسة
)12( 

القياس 
) 2(البعدي 

الجلسة 
  التاسعة

)3( 

القياس 
البعدي 

الجلسة  
 )2(الخامسة 

القياس 
القبيل األويل 

3/3 )1( 

مقياس 
السلوك 

 3/3التكيفي 

ل 
س

سل
ملت

م ا
رق

ال
 

87 89 88 89 87 103 53 
79 78 79 75 78 101 54 
70 68 69 70 69 64 55 
57 57 56 56 57 58 56 
54 53 53 54 54 109 57 
69 67 68 70 70 70 58 

        األسايس الصف الخامس

  لتجريبيةا: املجموعة     ذكور مخيم اربد: مدرســـــة

قياس 
االحتفاظ 

)4( 

القياس البعدي 
بعد الجلسة ) 3(

12  
)3( 

القياس 
البعدي  
الجلسة 

 )2(التاسعة

القياس البعدي 
بعد ) 1(

الجلسة 
 3/3الخامسة 

القياس 
القبيل 
االويل  

3/3 

مقياس 
السلوك 
التكيفي 

3/3 
س

ملت
م ا

رق
ال

سل
ل

87 87 85 88 90 80 59 
77 77 76 80 82 70 60 
64 65 63 67 70 83 61 
55 52 50 57 59 59 62 
50 50 46 51 54 66 63 
48 47 45 48 49 114 64 
52 50 50 50 53 99 65 
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  الصف الثالث

   مخيم ذكور اربد: مدرســـــة
  الضابطة: املجموعة

قياس 
االحتفا

 )4(ظ

القياس البعدي 
  12الجلسة
 

القياس البعدي 
بعد الجلسة ) 2(

  التاسعة
)3( 

القياس البعدي 
الجلسة 

 )2(الخامس

القياس 
  القبيل

3/3 

مقياس 
السلوك 

 3/3التكيفي 

سل
سل

ملت
م ا

رق
ال

89 90 90 89 90 55 66 
87 87 86 85 87 58 67 
88 87 87 84 88 58 68 
80 81 80 81 81 58 69 

76 75 76 75 76 57 70 
70 70 70 70 71 58 71 

  الصف الثالث  األسايس

  لتجريبيةا: املجموعة   مخيم اربد :مدرســـــة

قياس 
االحتفا

  )4(ظ 
 

القياس 
) 3(البعدي 

بعد الجلسة 
)12( 

القياس 
) 4(البعدي 

بعد الجلسة 
 )9(التاسعة 

 القياس البعدي
بعد ) 1(

الجلسة 
 )5(الخامسة 

القياس 
القبيل األويل 

3/3 

مقياس السلوك 
 3/3التكيفي 

ل 
س

سل
ملت

م ا
رق

ال
85 87 83 88 90 55 72 
83 85 83 86 89 57 73 
83 81 80 84 85 62 74 
82 81 81 82 84 61 75 
77 76 75 77 79 59 76 
71 68 67 71 73 57 77 
68 65 65 68 71 57 78 
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